تحقيق

 32صفحة

الثالثاء  6آذار 2018

العدد  3412السنة الثانية عشرة
mardi 6 Mars 2018 n o 3412 12ème année

 1000ليرة

مليارا دوالر خسائر
«العجقة» سنويًا:
لبنان يختنق
بالسيارات
17
10

سوزان الحاج لم تعترف ...و«ضحية» ثانية لـ«القرصان» اإللكتروني!

ال حل ألزمة القروض السكنية

[]3

[]8

انتخابات 2018

مواجهة حزب الله «على طريقتي»
الحريري:
●
ّ
● التسوية ال تتسع للسنيورة
● العونيون إلى الئحة  8آذار في بيروت 2

[ 2ـ ]6

يبدو الرئيس سعد الحريري حاسمًا في االستمرار بالتسوية مع الرئيس ميشال عون ،ونزع أسباب التوتر مع القوات اللبنانية (داالتي ونهرا)

ذكرى

سوريا

معارك الغوطة
مستمرة
 ...مع المساعدات

20

باسل األعرج:
سنة على
االستشهاد
21

الحدث

الغزاة
يعودون
إلى فيتنام

22

2

الثالثاء  6آذار  2018العدد 3412

سياسة
المشهد السياسي

الحريري بعد السعودية:

مواجهة حزب الله
«على طريقتي»

عاد الرئيس سعد الحريري من السعودية ،من دون تغيير جذري في استراتيجية تحالفاته التي يربطها
بمصلحة تيار المستقبل االنتخابية ،على عكس الرهانات بالقطع مع التيار الوطني الحر ،أو التحالف الكامل
الهوة مع القوات لن تردم ّ
مع القوات ،إذ إن ّ
نهائيًا ،ولكن جرى نزع فتائل التوتر بين الطرفين .أما على
جبهة حزب الله ،فإن الحريري سيستمر في المواجهة «على طريقتي» ـ بدل الطريقة السعودية ـ من
خالل الحفاظ على التسوية مع الرئيس ميشال عون سعيًا لعزل حلفاء حزب الله عنه
فراس الشوفي
نجحت الوساطة األميركية ـ اإلماراتية
ـ ـ ـ ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي إع ـ ـ ــادة ال ـع ــاق ــة بــن
الـسـعــوديــة والــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
إل ـ ـ ــى سـ ــابـ ــق عـ ـه ــده ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املــاض ـيــة ،بــوصــف ال ـحــريــري الحليف
ّ
األول للسياسة السعودية في لبنان؛
ّ
فــالـسـعــوديــة ال ـتــي ت ـعــرضــت لخسائر
ك ـب ـي ــرة فـ ــي الـ ـس ــاح ــات ال ـع ــرب ـي ــة ،مــن
تونس إلى اليمن إلى سوريا والعراق،
وتحاول اليوم بدعم إماراتي ـ أميركي
اقتنعت
اس ـت ـعــادة أدوارهـ ـ ــا ال ـعــرب ـيــة،
ّ
قـبــل زي ــارة الـحــريــري ب ــأن إدارة املـلــف

احتضان
لقاء صفا ــ باسيل:
الوطني الحرّ
انتخابي للتيار
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر مــع
اخ ـت ـطــاف رئ ـيــس الـحـكــومــة الـلـبـنــانــي
وإجباره على االستقالة ،تعطي حزب
ّ
وتسبب
الله هامشًا أكبر مــن النفوذ،
خسائر للمحور األميركي من البوابة
السعودية.
وعـلــى ه ــذا األس ــاس ،ج ــرى استغالل
الزيارة ّ
املقررة مسبقًا ملدير جهاز أمن
الدولة اإلماراتي حمد الشامسي إلى
لبنان ،لترتيب األجواء بني الحريري
وولي العهد السعودي األمير محمد

بــن سـلـمــان ،ال ــذي يـحــرص ولــي عهد
أبــو ظبي محمد بن زايــد على مـ ّـد يد
ّ
ال ـعــون إلـيــه كــلـمــا دع ــت ال ـحــاجــة ،من
ً
ال ـســاحــات الـعــربـيــة ول ـب ـنــان وص ــوال
إل ــى ان ـت ـشــالــه م ــن حـمـلــة االن ـت ـق ــادات
التي طالته على خلفية شرائه لوحة
لـلــرســام لـيــونــاردو دافـنـشــي بحوالى
نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،وب ـم ـس ــارع ــة
اإلماراتيني إلى القول إن ابن سلمان
دفع ثمنها ألجل متحف «اللوفر» في
أبو ظبي ،وهي لم تعرض في املتحف
حتى الساعة.
ساعات قليلة أمضاها الشامسي في
بيروت آتيًا من باريس ،تناول خاللها
الغداء مع الحريري ،ثم عقد اجتماعًا
أمنيًا في مكتب الوزير نهاد املنشوق
بحضور بعض قادة األجهزة األمنية،
كـ ــانـ ــت ك ــافـ ـي ــة لـ ـيـ ـخ ــرج ال ـش ــام ـس ــي
بـ ـتـ ـص ـ ّـور عـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـح ــري ــري
لـلـعــودة إلــى الكنف الـسـعــودي ،الــذي
ّ
لم يـغــادره إل إلــى الحضن األميركي
ـ الفرنسي.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ــإن زي ـ ــارة
الـ ـش ــامـ ـس ــي ،ومـ ـ ــا ت ــاه ــا مـ ــن زيـ ـ ــارة
الحريري للسعودية ،هدفها تحقيق
ثـ ــاثـ ــة ع ـ ـنـ ــاويـ ــن :م ـص ــال ـح ــة س ـنـ ّـيــة
ل ـب ـن ــان ـي ــة ـ ـ ـ ـ س ـ ـعـ ــوديـ ــة بـ ـع ــد أج ـ ـ ــواء
ّ
االمـ ـتـ ـع ــاض الـ ـت ــي خ ــل ـف ـه ــا اح ـت ـجــاز
الحريري على جمهور تيار املستقبل
ّ
رسمية
وبيئته في لبنان ،مصالحة
لـبـنــانـيــة ـ ـ ـ س ـعــوديــة بـ ــدأت بــالــزيــارة
ّ
«الودية» للموفد السعودي إلى لبنان

ّ
واملكلف بامللف اللبناني نزار العلوال
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون،
ومواجهة حــزب الله بأساليب «أكثر
حــرفـ ّـيــة» مــن املــواجـهــة املـبــاشــرة التي
بدأتها السعودية باحتجاز الحريري
ّ
ثم انقلبت عليها .وتتضمن مواجهة
حــزب الله «استيعاب» حركة الحزب
وام ـت ـصــاص ـهــا وم ـح ــاول ــة ع ــزل ــه عــن
حلفائه ،والعمل على احتضان التيار
الوطني ّ
الحر والوزير جبران باسيل،
والــدفــع نحو تراكم امللفات الخالفية
بني الحزب والتيار الوطني الحر.
وم ـ ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـص ــل ال ـع ـل ــوال
إل ــى ب ـيــروت خ ــال ال ـســاعــات املقبلة،
الس ـت ـك ـم ــال ال ـن ـق ــاش ــات ال ـت ــي ب ــدأه ــا
الحريري في السعودية.
وحـتــى مـســاء أم ــس ،لــم يكن الحريري
قـ ــد ق ـ ــال أم ـ ـ ــام ّ
زواره ،الـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
جـنـبــاط وال ــوف ــد امل ــراف ــق وأمـ ــام وزيــر
اإلعالم ملحم الرياشي ،أكثر مما قاله
ّ
فــي اجـتـمــاع الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املكلفة
بــدراســة مـشــروع قــانــون مــوازنــة 2018
ح ــول زي ــارت ــه ال ـس ـعــوديــة ،وأك ـث ــر مـ ّـمــا
قاله بعد لقائه أمام اإلعالم بعد لقائه
جنبالط .وحــرص الحريري مــن خالل
تصريحاته على اإلشارة إلى أن الزيارة
ل ـل ـس ـعــوديــة ل ــم ت ـغ ـ ّـي ــر ف ــي س ـيــاســاتــه
الــداخ ـل ـيــة وال ف ــي ت ـحــال ـفــاتــه ،وال في
ق ــراره الـتـحــالــف مــع األف ــرق ــاء اآلخــريــن
على أساس املصلحة االنتخابية.
وفيما حسم الـحــريــري علنًا تحالفه
مع جنبالط في كل الدوائر املشتركة،

الحريري يحسم أمر التحالف مع العونيين في «الشمال الثالثة» (داالتي ونهرا)

ت ـ ــرك ه ــام ـش ــا ل ـت ـحــال ـفــه مـ ــع الـ ـق ــوات
اللبنانية وم ــع الـتـيــار الــوطـنــي بـنـ ً
ـاء
على املصلحة االنتخابية ،مع تأكيده
ع ـل ــى «الـ ـع ــاق ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مــع
الـقــوات اللبنانية» .وهــذا املنطق هو
املـنـطــق ذات ــه ال ــذي وضـعــه الـحــريــري
أم ــام الـسـعــوديــن ،لناحية ض ــرورات
الـ ـتـ ـح ــال ــف االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي م ـ ــع ال ـت ـي ــار
الوطني الحر في بعض الدوائر التي
يـ ّ
ـؤمــن التحالف فيها مصلحة ّ
تيار
املستقبل.
ّ
م ـ ـصـ ــادر الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أكـ ـ ــدت
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـحـ ــريـ ــري ـ ـ

الرياشي «كــان إيجابيًا جـدًا وتناول
البحث تعزيز التحالف السياسي بني
الطرفني» .وقالت املصادر إن «النقاش
ـدد من
ي ـج ــري ح ــول ال ـت ـحــالــف ف ــي عـ ـ ٍ
الدوائر ،مثل البقاع الشمالي والغربي
ّ
وزحـلــة وعــكــار وعــالـيــه ـ ـ ال ـشــوف ،من
دون أن يحسم شــيء حتى الـســاعــة».
ف ــي امل ـقــابــل ،أشـ ــارت م ـص ــادر مطلعة
على الـلـقــاء ال ــذي استمر نحو ساعة
إلـ ــى أن ال ـح ــري ــري أب ـل ــغ ري ــاش ــي أنــه
مستعد للتحالف مع القوات في عكار،
حيث إمكان التحالف أسهل من باقي
الدوائر ،وفي زحلة ،حيث يضع تيار

علم
و خبر
صيدلي لهيكلة هيئة إدارة البترول!
في الوقت الذي تعاقدت فيه هيئة إدارة قطاع البترول ،قبل
ُ
ثالث سنوات ،مع شركة تدعى « »pwcبهدف هيكلة الهيئة
ووض ــع ن ـمــوذج تشغيلي بــن إدارات الهيئة وخــارجـهــا،
قــررت تلك الشركة آنــذاك التوقف عــن العمل بعدما ملست
ً
إهماال متعمدًا .وقد لجأت الهيئة إلى قبول برنامج ّ
ممول
من قبل االتحاد األوروب ــي لهيكلة اإلدارة كمشروع بديل
مــن مـشــروع الشركة السابقة.غير أن الخبراء األوروبـيــن
فــوج ـئــوا ب ـعــدم إظ ـه ــار جــديــة ف ــي الـعـمــل بــال ـبــرنــامــج ،ما
دفعهم إلــى املـغــادرة ،ما أفسح املجال أمــام رئاسة الهيئة
للبحث عن بدائل ،فاختارت شخصًا ال يؤهله اختصاصه
للعمل في مجال تنظيم اإلدارة ،إذ إنه متخصص في مهنة
الصيدلة .وقد دفع هذا األمر إلى اعتراض أعضاء الهيئة
سعد
املنتمني املحسوبني على الرئيس نبيه بري والرئيس َ
الحريري والنائب وليد جنبالط ،غير أن اعتراضهم لم يلق
ّ
أي تجاوب ،ألن الشخص الذي وقع عليه االختيار مدعوم
من رئيس الهيئة املحسوب على الوزير جبران باسيل.

زعيتر :إعالن قريب لالئحة كسروان ــ جبيل
أعلن مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله

واملرشح عن دائرة جبيل وكسروان الشيخ حسني زعيتر
أن ال تحالف انتخابيًا بــن حــزب الله والتيار الوطني
الحر في دائــرة جبيل وكسروان .كالم زعيتر جاء خالل
لـقــاء مــع رواب ــط الـعــائــات وال ـقــرى فــي جبيل وكـســروان
بدعوة من املاكينة االنتخابية لحزب الله في جبل لبنان
ّ
تضمه
والشمال .وأشار إلى اقتراب موعد إعالن الئحة
وشخصيات سياسية وطنية في جبيل وكسروان.

تنافس كتائبي كتائبي في زحلة
يستمر التنافس في زحلة بني ُم َ
رشحي حزب الكتائب
النائب إيلي ماروني ُ
ّ
ومستشار النائب سامي الجميل
ّ
ـظــم ســابــا لـقــاءً
ش ــارل ســابــا .ف ـيــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،نـ
ان ـت ـخــاب ـيــا ف ــي زح ـل ــة ،ج ـمــع ف ـيــه نــاخ ـبــن م ــن مـخـتـلــف
االن ـت ـم ــاء ات ال ـس ـيــاس ـيــة .ف ـمــا ك ــان م ــن م ــارون ــي إال أن
ّ
نظم فــي الــوقــت نفسه اجتماعًا حزبيًا فــي مركز إقليم
«ال ـك ـت ــائ ــب» ـ ـ ـ زح ـل ــة ،ف ــي م ـح ــاول ــةٍ م ـنــه لـخـفــض نـسـبــة
املشاركة الكتائبية في لقاء سابا.

«ماشي الحال» مع ميشال معوض
يـعـقــد رئ ـيــس حــركــة االس ـت ـقــال م ـي ـشــال م ـع ــوض ،بعد

ع ــودت ــه م ــن جــول ـتــه ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
ّ
اجتماعات انتخابية مع كل من رئيس التيار الوطني
ّ
الحر الوزير جبران باسيل ،ورئيس القوات اللبنانية
سمير جـعـجــع ،ورئـيــس حــزب الـكـتــائــب الـنــائــب سامي
الـجـمـ ّـيــل ،مــن أجــل حـســم تحالفه االنـتـخــابــي فــي دائــرة
ّ
الثالثة .مع اإلشــارة إلى أن جعجع يجزم أمام
الشمال ّ
ك ــوادره بــأنــه «مــاشــي ال ـحــال» مــع م ـعــوض ،وهــو األمــر
ّ
الحر.
نفسه الذي يؤكده مسؤولون في التيار الوطني

استنفار عوني الستيعاب آل حبيش
عـنــد الـخــامـســة وال ـن ـصــف مــن بـعــد ظـهــر ال ـي ــومُ ،يـعـلــن
الـعـمـيــد املـتـقــاعــد شــامــل روك ــز بــر نــامـجــه االنـتـخــابــي.
وك ـ ــان روك ـ ــز ُي ــري ــد أن ي ـت ــراف ــق عـ ــرض ال ـب ــرن ــام ــج مــع
س ـم ـي ــا ع ــن «الئـ ـح ــة ال ـع ـه ــد» ف ــي كـ ـس ــروان ـ ـ
االعـ ـ ــان ر ّ
جبيل ،إال أنــه لن يتمكن من ذلــك ،بسبب وجــود نقاط
ّ
داخ ـل ـي ــة ب ـح ــاج ــة إ لـ ــى ب ـع ــض «ال ـ ــر ت ـ ــوش» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الحر كان قد ّ
ّ
حد د يوم  24آذار لإلعالن
التيار الوطني
ّ
عــن اللوائح االنتخابية فــي كــل الــدوائــر .وكــانــت أمس
قد ظهرت «أزمــة» جديدة قد ُت ّ
ضر بالالئحة وبشامل
روك ـ ـ ــز ،وه ـ ــي إع ـ ـ ــداد ش ـق ـي ــق رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
كـ ـس ــروان ـ ـ ـ ال ـف ـت ــوح جـ ــوان ح ـب ـي ــش ،ي ــوس ــف ح ـب ـيــش،
ّ
ضجت املنطقة
أوراق ترشحه إلى االنتخابات .وما إن
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املستقبل التحالف مع رئيسة الكتلة
الـشـعـبـيــة م ـيــريــام س ـكــاف ع ـلــى رأس
أولــويــاتــه ،وفــي الشوف ـ عاليه حيث
اتـجــاه األم ــور مرتبط أيضًا بتحالفه
الثابت مع النائب وليد جنبالط ،وفي
الـبـقــاع الـشـمــالــي .وأوض ــح الـحــريــري
لــريــاشــي ،بـحـســب املـ ـص ــادر ،أن تـيــار
املستقبل سـيـكــون إل ــى جــانــب التيار
الوطني الحر في دائرة الشمال الثالثة
(البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ ّ
بشري) ،مع
ارتـفــاع حظوظ أن يتحالفا أيضًا في
ب ـيــروت االول ــى (األشــرف ـيــة ـ ـ الــرمـيــل ـ
املدور ـ الصيفي).

وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن االتـ ـص ــاالت
ً
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك إجـ ـ ـ ـ ــراء
«ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـح ـســاب ـيــة» ف ــي بعض
التحالف
الدوائر لحسم املصلحة في ّ
من عدمه وجوجلة أسماء املرشحني.
ومــن املنتظر أن يــزور الوزير غطاس
خـ ـ ــوري مـ ـق ـ ّـر إقـ ــامـ ــة رئـ ـي ــس الـ ـق ــوات
سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ  48س ــاع ــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـض ـي ــرات
ل ـل ـق ـ ّـاء الـ ـح ــري ــري ـ ـ ـ ج ـع ـج ــع .وف ـي ـمــا
تـحــفـظــت ال ـق ــوات عـلــى اإلف ـص ــاح عن
دور سعودي في إعادة عالقة القوات
ٍ
م ــع الـ ـح ــري ــري إل ـ ــى س ــاب ــق ع ـهــدهــا،

بــالـخـبــر ،حـتــى طـلــب الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل االجـتـمــاع
ب ـج ــوان ح ـب ـيــش ،ال ــذي ع ــاد وال ـت ـقــى الــرئ ـيــس مـيـشــال
ع ــون ،فــي مـحــاولــة لـثـنــي آل حـبـيــش عــن الـتــرشــح على
الئحة ُمعارضة للتيار العوني.

مرشحة عونية في بعلبك ــ الهرمل
قبل يوم من انتهاء املهلة القانونية للترشيح ،شهدت دائرة
الـبـقــاع الـثــالـثــة (بـعـلـبــك ـ ـ ال ـهــرمــل) كـثــافــة تــرشـيـحــات ،كــان
املفاجئ فيها إعــان غــادة أســد عساف (ناشطة في التيار
الوطني الحر) ترشحها عن أحد املقاعد الشيعية في الدائرة
بتوجيهات من رئيس التيار الوطني الحر ،حسب ما أعلنت
على صفحتها على فايسبوك.

عماد الخطيب لمواجهة قاسم هاشم
ّ
بـ ــدأ امل ــرش ــح ع ـم ــاد ال ـخ ـط ـيــب ع ــن امل ـق ـع ــد ال ـ ّـس ـن ــي فــي
حــاص ـب ـيــا ـ ـ ـ م ــرج ـع ـي ــون ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـج ـن ــوب ال ـثــال ـثــة
بــال ـع ـمــل ع ـلــى ح ـشــد أصـ ــوات نــاخ ـب ـيــه .وق ــد ان ـت ـشــرت
ف ــي مـنـطـقــة ال ـعــرقــوب رس ــائ ــل م ــن امل ـك ـتــب االنـتـخــابــي
ل ـل ـخ ـط ـيــب ت ــدع ــو امل ـغ ـت ــرب ــن م ــن أ بـ ـن ــاء امل ـن ـط ـق ــة إل ــى
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع م ـك ـت ــب ال ـخ ـط ـي ــب عـ ـب ــر أرقـ ـ ـ ــام ه ــات ــف

اكتفت املـصــادر بالقول« :الـقــوات في
ّ
السعودية خط أحمر».
ول ـيــل أم ــس ،عـقــد ال ـحــريــري سلسلة
اجتماعات بدأها مع فريقه اللصيق
لـ ــوض ـ ـع ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ـ ّـع ح ـضــور
ـدد من قــادة التيار ومرشحيه إلى
عـ ٍ
م ـن ــزل ال ـح ــري ــري ف ــي وس ــط ب ـ ّي ــروت.
واستمرت االتـصــاالت مع املرشحني
املـ ـفـ ـت ــرض ــن لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فــي
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر حـ ـت ــى س ــاع ــات
ُ
متأخرة من ليل أمس ،فيما طلب إلى
البعض انتظار اتصال من الحريري
في ّ غضون الساعات املقبلة لتبليغه
تبني ترشيحه من عدمه.
من جهة أخرى ،قرر الحريري ترشيح
ش ـخــص ث ــان ف ــي ص ـي ــدا ،إل ــى جــانــب
ال ـن ــائ ـب ــة ب ـه ـي ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وع ـل ـمــت
«األخـبــار» أنه لن يكون رئيس بلدية
صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع
انـتـخــابــي بــن ال ــوزي ــر ج ـبــران باسيل
ورئ ـي ــس وحـ ــدة االرتـ ـب ــاط والـتـنـسـيــق
ف ـ ــي ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وف ـ ـيـ ــق ص ـ ـفـ ــا ،ج ــرى
خــالــه اس ـت ـعــراض إمـكــانـيــة التحالف
ف ــي ال ــدوائ ــر امل ـش ـتــركــة ب ــن ال ـطــرفــن،
ّ
مع تأكيد مصادر اطلعت على أجــواء
ال ـل ـق ــاء أن «ح ـ ــزب ال ـل ــه ي ـح ــرص عـلــى
احـتـضــان باسيل انـتـخــابـيــا» .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ــه ج ـ ــرى االتـ ـ ـف ـ ــاق عـلــى
التحالف في البقاع الغربي وفي دائرة
بيروت الثانية ،وال يزال النقاش دائرًا
فــي الـبـقــاع الـغــربــي بـعــد طـلــب باسيل
ال ــدخ ــول ف ــي الئ ـح ــة ال ــوزي ــر ال ـســابــق
عـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم بـ ـم ــرشـ ـح ــن ،م ــارون ــي
ّ
وأورث ــوذكـ ـس ــي ،إل أن الــرئ ـيــس نبيه
ّ
حتى
ب ــري لــم يــوافــق على هــذا الـطــرح ّ
اآلن ،بينما تتجه األم ــور نـحــو تبني
ّ
مرشح التيار الوطني ّ
الحر في بيروت
ّ
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ح ـســاب م ــرش ــح ال ـحــزب
السوري القومي االجتماعي عن املقعد
االن ـج ـي ـلــي .أم ــا ف ــي ال ـب ـقــاع الـشـمــالــي،
فـتـعــذر االت ـف ــاق ّحـتــى اآلن مــع إص ــرار
باسيل على مرش َحني أيضًا ،ماروني
وك ــاث ــول ـي ـك ــي مـ ـك ــان الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أل ـب ـيــر م ـن ـص ــور ،ف ـي ـمــا ي ـتـ ّـجــه بــاسـيــل
إلــى تشكيل الئـحــة فــي مــواجـهــة حزب
ال ـلــه وحــركــة أم ــل فــي دائـ ــرة حاصبيا
ـ ـ ـ م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،وهـ ـ ــو يـ ـج ــري ل ـل ـغــايــة
ـال أرس ــان
ات ـص ــاالت ــه م ــع ال ـنــائــب ط ـ ّ
لدعم الالئحة ّ ورفدها بمرشح درزي،
إلى جانب مرشح التيار الوطني الحر
األورث ــوذكـ ـس ــي ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـنــائــب
أسعد ح ــردان .ولــم يعرف بعد إن كان
أم ــر الـتـحــالــف بــن بــاسـيــل والـحــريــري
ُ
ينوي
قد حسم في هــذه الــدائــرةّ ،التي ّ
الـ ـح ــري ــري ف ـي ـه ــا دع ـ ــم مـ ــرشـ ــح ســنــي
الختراق الئحة الثنائي والفوز بمقعد
النائب قاسم هاشم.
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سوزان الحاج ال ّتعترف...
و«القرصان» يقر بتوريط
شخص غير عيتاني!
قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «قمع» األجهزة األمنية ،من خالل
ّ
املضي في تصارعها على خلفية ملف املسرحي املــوقــوف زياد
منعها من
عيتاني ،واملقدم في قوى االمــن الداخلي املوقوفة أيضًا ســوزان الحاج .األول
مشتبه في تعامله مع العدو االسرائيلي ،وملفه في عهدة قاضي التحقيق
العسكري االول ريــاض أبــو غـيــدا ،أمــا الثانية ،فموقوفة بشبهة تلفيق تهمة
التعامل مع العدو لعيتاني ،بالشراكة مع القرصان اإللكتروني «إ .غ .».وقالت
مـصــادر أمنية لــ«األخـبــار» إن عــون أمــر املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
واملديرية العامة ألمن الدولة بسحب امللف من التداول اإلعالمي ،واستكمال
التحقيقات قبل إحالة كل امللفات على القضاء ليقول كلمته.
على مستوى التحقيق ،استمر فــرع املعلومات فــي اسـتـجــواب املـقــدم الحاج
واملوقوف «إ .غ ،».وأشار النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود مساء
أمس بإجراء مواجهة بني الحاج والقرصان ،ومواجهة أخرى بني الحاج وزوجة
«إ .غ .».فاألخيرة ،وبحسب مصادر قضائية ،زعمت أن الحاج عرضت عليها
ّ
ليتحمل منفردًا تبعات التزوير
رشوة مالية كبيرة إلقناع زوجها بتغيير إفادته
ُ
التقني الذي أدى إلى تلفيق التهمة لعيتاني .وفيما لم يعرف بعد ما إذا كانت
املواجهتان قد حصلتا ،أكدت مصادر قضائية لـ«األخبار» أن الحاج ال تزال
ُ
تنفي كل ما ُينسب إليها .وعندما تسأل عن محادثات على تطبيق «واتساب»
بينها وبــن الـقــرصــان ،تجيب بالقول إنها ال تــذكــر ،أو إن مــا هــو مكتوب أو
ّ
مسجل بالصوت يعني عكس ما ُيفهم منه.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن ف ــرع املـعـلــومــات اسـتــدعــى ،ب ـنـ ًـاء عـلــى إش ــارة الـقـضــاء،
زوجة عيتاني ،واستمع إلى إفادتها بشأن رحلتهما إلى تركيا ،وأتت إفادتها
مطابقة إلفادته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري ،لجهة أنهما لم
يفترقا طوال وجودهما في تركيا ،وأنهما التقيا عددًا من أصدقائهما ،بينهم
دبلوماسي لبناني كان في مهمة في القنصلية في إسطنبول.
في املقابل ،نفت مصادر عائلة الحاج لـ«األخبار» أن تكون املقدم متورطة في
تلفيق تهمة التعامل مع العدو لعيتاني ،قائلة إن التواصل بني الحاج و«إ .غ».
كان بهدف «إنشاء شركة للتداول بالعمالت الرقمية».
على صعيد آخر ،كشفت مصادر قضائية لـ«األخبار» أن التحقيقات مع «إ .غ».
ّ
ّبينت أنه لفق تهمة التعامل مع العدو لشخص آخر غير عيتاني ،وهو عسكري
متقاعد أوقفته املديرية العامة ألمن الدولة قبل أشهر بشبهة محاولة التواصل
مع جهاز املوساد اإلسرائيلي ،وأحيل على القضاء قبل أن يتم إطالق سراحه.
وسيختم فرع املعلومات تحقيقاته مع الحاج و«إ .غ ».اليوم ،ليحيل كامل امللف
على النيابة العامة التمييزية.
(األخبار)

م ـح ـ ّـد دة لـتــأمــن سـفــر ه ــؤالء إل ــى لـبـنــان ّقـبــل أي ــام من
االنـتـخــابــات .يــذكــر أن الـخـطـيــب هــو مــرشــح محسوب
على تيار املستقبل فــي مواجهة عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب قاسم هاشم.

الئحة الحسيني خالل يومين
ّ
قال الرئيس حسني الحسيني لـ «األخبار» إن ترشحه الى
االنتخابات النيابية هو بمثابة «مهمة إنقاذية هدفها
الـتـغـيـيــر» ،وإن ــه سـيـعـلــن عــن الئ ـحــة مـكـتـمـلــة فــي غـضــون
يومني.

تضييق مصرفي
ب ـ ــدأ ّ ع ـ ــدد مـ ــن املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـت ـض ـي ـي ــق عـلــى
املــرش ـحــن املـتـحــالـفــن م ــع ح ــزب ال ـلــه ف ــي االنـتـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،والـ ــذيـ ــن يـ ـش ــارك ــون ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي ال ـل ــوائ ــح
حسابات مالية للمصاريف
االنتخابية عبر رفض فتح
ّ
املرشحني ،من مصارف
من
االنتخابية .وقد أعلم عدد
ّ
ً
عادة ،بأن ّ
أي مرشح على لوائح حزب
يتعاملون معها
ـزل عــن انـتـمــائــه ،لــن يـكــون باستطاعته فتح
ال ـلــه ،بـمـعـ ٍ
حسابات انتخابية.

الئحة المردة ــ القومي في الشمال الثالثة
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن الئ ـحــة ت ـيــار املـ ــردة ـ ـ ال ـحــزب ال ـســوري
دائرة الشمال
القومي االجتماعي ـ النائب بطرس حرب في ّ
ثان في
بانتظار تحديد مرشح ٍ
الثالثة باتت شبه مكتملةّ ،
البترون إلى جانب حرب واملرشح االورثوذكسي الثالث في
ّ
تضم الالئحة طوني فرنجية والنائبني
الكورة .وحتى اآلن
اسطفان الدويهي وسليم كرم في زغرتا ،وفي الكورة سليم
سـعــادة وفــايــز غصن ،وال يــزال التفاوض مستمرًا الختيار
َ
ّ
تضم
املرشحني ميشال نجار وعبد الله الــزاخــم ،فيما
أحــد
الالئحة املرشحني روي عيسى الخوري ووليام جبران طوق
عن ّ
بشري.

اتفاق قومي أرسالني
نــاقــش الـحــزب الــديـمــوقــراطــي اللبناني وال ـحــزب الـســوري
القومي االجتماعي شبه «اتـفــاق نهائي» لخوض املعركة
ّ
ـزل عن
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـش ــوف ـ ـ عــال ـيــه بــائ ـحــة م ــوح ــدة ،ب ـم ـعـ ٍ
ّ
إمكانية التحالف مع التيار الوطني الحر وباقي قــوى 8
آذار .ويقضي االتفاق بأن يمنح القوميون أصواتهم للنائب
طـ ّـال أرس ــان فــي عاليه ،على أن يعطي أرس ــان أصــواتــه
ملرشح القوميني عن املقعد املاروني في الشوف سمير عون.
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سياسة

ّ
السنيورة عازفًا :التسوية ال تتسع له
في الواجهة

اجابتان تنتظران بضعة ايام اخرى كي تجيب عن المخفي فيهما في حصيلة زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية ،هما ّ
سرا
الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع .االول اخرج نفسه الى العلن ،اما الثاني فيستمر غامضًا
نقوال ناصيف
ف ــي  28ش ـب ــاط غ ـ ــادر ال ــرئ ـي ــس سعد
ال ـحــريــري ال ــى ال ـس ـعــوديــة ،وم ـســاء 4
آذار رج ــع ،راسـمــا مرحلة جــديــدة في
عالقته باململكة بعد محنة االحتجاز
 18ي ــوم ــا .كــاه ـمــا ال ي ــري ــد ال ــرج ــوع
ال ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء فـ ــي مـ ــا ح ـ ـ ــدث ،ل ـك ــن مــن
غ ـيــر ال ــواض ــح ح ـتــى اآلن اي تطبيع
س ـت ـس ـل ـكــه الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا .اي ـه ـمــا
اقـنــع اآلخــر بـصــواب وجـهــة نـظــره في
مقاربة انتخابات  6ايار كأحد البنود
الـتــي ناقشاها :ابتعاد الـحــريــري عن
رئيس حــزب القوات اللبنانية سمير
جعجع وتحالفه مــع الـتـيــار الوطني
ال ـحـ ّـر ،أم مسعى الــريــاض ال ــى اع ــادة
ربــط مــا انقطع بــن الــرجـلــن وتعزيز
دور جعجع وحصته على انه حليف
اسـ ــاسـ ــي لـ ـه ــا والـ ـحـ ـلـ ـي ــف امل ـس ـي ـحــي
االول؟
ث ـمــة عـ ـن ــوان آخـ ــر غ ـيــر م ـح ـســوب في

تيار المستقبل حسم
المفاضلة بوضع مقعد
صيدا عند بهية الحريري
ّ
زي ــارة اململكة تكشف على اثــر عــودة
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة .فـ ــور ه ـب ــوط ــه ّزار
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وت ـم ــن ــى
عليه ترشيح نفسه النتخابات ايــار.
ات ــى الـطـلــب فــي الــوقــت امل ـتــأخــر ،غير
املـ ـج ــدي ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل مــرحـلــة
ً
شـهــدت تعتيمًا كــامــا ل ــدور الرئيس
الـســابــق لـلـحـكــومــة ،وال ـكــام امل ـتــداول
عـلــى ن ـطــاق واس ــع مــن ان ال م ـكــان له
في البرملان املقبل .ردود الفعل االولى
على زي ــارة منزل السنيوة فــي شــارع
ْب ـ ِـل ــس ل ـي ــل االح ـ ــد ان الـ ـح ــري ــري ع ــاد
ف ــي ال ـظ ــاه ــر ب ــرس ــال ــة ص ــري ـح ــة ،هــي
اع ــادة االح ـتــرام الــى مــوقــع السنيورة
ومـ ـك ــانـ ـت ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة داخـ ـ ـ ــل ت ـي ــار
املستقبل وخ ــارج ــه .بـ ّيــد ان التعبير
عنها بدعوته الى الترشح في الوقت
الخطأ ،اعطى نتيجة معاكسة تمامًا.

منذ عودته من االحتجاز في الرياض
ّ
فــي  22تـشــريــن ال ـثــانــي ،اق ـتــرن تسلم
ال ـحــريــري ق ـي ــادة ت ـي ــاره بـحـجــب دور
س ـل ـفــه .ل ــم ي ـكــن االمـ ــر كــذلــك ف ــي امل ــدة
ال ـف ــاص ـل ــة م ــا ب ــن ان ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون و 4تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي،
رغـ ــم م ـع ــارض ــة ال ـس ـن ـي ــورة الـتـســويــة
املقترنة بذلك االنـتـخــاب .ظــل يترأس
كتلة املستقبل واجتماعاتها .بعدما
شــاع عــن دور سلبي لــه راف ــق مرحلة
االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاز ،ب ـ ـ ــدا ان ثـ ـم ــة مـ ـح ــاول ــة
الب ـع ــاده ب ـعــد اق ـص ــاء ع ــدد م ــن ن ــواب
تيار املستقبل الدائرين في فلكه عن
الصدارة ،وقيل انهم ـ مثله ـ ُ
سيب َعدون
عن البرملان املقبل.
ّ
لم يكن في االمكان سوى توقع عزوفه
عــن تــرشـيــح نفسه النـتـخــابــات دائــرة
صيدا ـ جزين .وهو ما فعله البارحة،
لكن السباب تتجاوز تلك ـ املسهبة ـ
التي اوردها في بيان العزوف ،ترتبط
مباشرة بمضيه في معارضة التسوية
الـ ـن ــاف ــذة بـ ــن رئ ـي ـس ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة .لـ ــم ت ـك ــن ال ـت ـصــري ـحــات
املـتـبــادلــة بــن الــرج ـلــن واالف ـ ــراط في
ت ـبــادل املـشــاعــر الشخصية ،عـلــى اثــر
اج ـتـمــاع االحـ ــد ،س ــوى اتــاحــة املـجــال
امام الرئيس السابق كي ُيخرج نفسه
من سباق االستحقاق تبعًا لحججه.
م ــع ذلـ ــك اح ـي ـطــت دع ـ ــوة ال ـح ــري ــري ـ ـ
ال ـعــائــد ل ـتــوه مــن ال ــري ــاض ـ ـ اي ــاه الــى
ال ـت ــرش ـي ــح بـ ـتـ ـس ــاؤالت ح ـي ــال م ـغــزى
ال ـط ـل ــب ومـ ـ ـص ـ ــدره ب ـ ـ ـ ــإزاء شـخـصـيــة
ُع ــرف ــت م ـن ــذ ع ـ ــام  2005ب ـصــداق ـت ـهــا
الــوطـيــدة ،غير املشوبة بشكوك مــرة،
مع اململكة .كان رأس حربة سياستها
ف ــي م ــواج ـه ــة س ــوري ــا ف ــي ال ـس ـن ــوات
التالية ،ورأس حربة مواجهة حلفاء
سوريا اللبنانيني ايضًا من الداخل.
ع ـل ــى ان مـ ـق ــارب ــة ت ــرش ـي ـح ــه مل ـق ـعــده
الـحــالــي فــي صـيــدا لــن يفضي اال الى
بضعة نتائج معلومة سلفًا:
 1ـ ـ يــدرك الحريري ان ليس فــي وسع
ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ف ـ ــي ص ـ ـ ّيـ ــدا س ــوى
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ـق ـعــد س ــن ــي واحـ ــد،
ب ـي ـن ـمــا س ـ ـيـ ــؤول اآلخ ـ ــر ال ـ ــى ال ـنــائــب
ال ـســابــق اس ــام ــة س ـعــد بـمـعـيــة الــدعــم

ّ
ُ
طرح على السنيورة الترشح في بيروت وصيدا وزحلة ،فرفض (مروان بوحيدر)

الـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أمــل
لالئحته.
ّ
 2ـ ـ تــرشــح الـسـنـيــورة والـنــائـبــة بهية
الـحــريــري لهذين املقعدين على غــرار
ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2009ي ـع ـنــي ان سـقــوط
اح ــدهـ ـم ــا ح ـت ـم ــي ،ك ـ ــون اص ــوات ـه ـم ــا
التفضيلية واح ــدة فــي صـحــن واحــد
هو ناخبو تيار املستقبل .في املوازاة
ال ي ـت ـحـ ّـدث رئ ـيــس الـحـكــومــة وت ـيــاره
ســوى عــن الـحــريــري الـعـ ّـمــة مرشحته
فــي الــدائــرة ـ ـ وهــو بــذلــك ثـ ّـبــت مسبقًا
املفاضلة ـ ما يــؤول الى توقع بقائها
هي في هذا املقعد.

 3ـ ـ لـيــس مــن الـسـهــولــة بـمـكــان تلقف
هــزي ـمــة م ــدوي ــة ل ـل ـس ـن ـيــورة امل ــرش ــح،
كـمــا لــو ان املـقـصــود تـقــويــض حياته
الـسـيــاسـيــة ب ـخ ـســارة جـسـيـمــة كـهــذه
في انتخابات شعبيةِ ،كبريتها التيار
ن ـف ـســه .م ــا ب ــن ع ــام ــي  2005و2008
كـ ــان ال ـق ــائ ــد ال ـف ـع ـلــي ل ـق ــوى  14آذار
فــي ال ــداخ ــل ،وه ــو عـلــى رأس حكومة
الـغــالـبـيــة املـنـتـصــرة فــي االنـتـخــابــات
النيابية .بسهولة استوعب استقالة
ّ
وتمسك
ال ــوزراء الشيعة وقفز فوقها
ببقاء حكومته ،هو املحاور الرئيسي
املسموع الكلمة امام املجتمع الدولي

في معظم ملفات املرحلة تلك السيما
مـنـهــا الـتـحـقـيــق ال ــدول ــي ث ــم املحكمة
ال ــدول ـي ــة ،ال ــى قـ ـ ــرارات مـجـلــس االم ــن
حـ ـي ــال ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود وال ـع ــاق ــات
الديبلوماسية مع سوريا ،واملواجهة
الصريحة واملباشرة مع ســاح حزب
ال ـلــه .ك ــان اي ـضــا واج ـهــة االن ـت ـقــال في
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ات ـف ــاق ال ــدوح ــة عــام
ً
 2008وصوال الى االنتخابات النيابية
السنة التالية ،مفسحًا الطريق امــام
الحريري كــي يدخل الــى الـســرايــا .في
غياب الحريري فــي السنوات الثالث
فـ ــي عـ ـم ــر حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس نـجـيــب
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بيروت الثانية :باسيل يطالب بـ«مقعد القوميين»
انضم التيار الوطني ّ
الحر
إلى الئحة قوى  8آذار في
دائرة بيروت الثانية .وبعد
اتفاق بين التيار والحزب
القومي على تبادل
األصوات في بيروت األولى
والثانيةّ ،
غير الوزير جبران
باسيل موقفه وبات
ّ
إدغار
يصر على ترشيح ّ
طرابلسي مكان مرشح
القومي فارس سعد عن
المقعد االنجيلي

فراس الشوفي
ق ـبــل أقـ ــل م ــن  24س ــاع ــة ع ـلــى إق ـفــال
بــاب الترشيحات ،تــزداد التعقيدات
فــي دائ ــرة بـيــروت الثانية ،مــع تراكم
الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـع ـط ـيــات
ّ
االنتخابية ،من دون أن تتمكن الئحة
ح ــال ــف أح ـ ـ ـ ــزاب  8آذار مـ ــن حـســم
تـ ّ
مرشحيها ،فيما حسم الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري أسـ ـم ــاء أعـ ـض ــاء الئ ـح ـتــه،
«الصلحة»
مستفيدًا من انعكاسات ّ
مــع السعودية وت ـطـ ّـورات ملف زيــاد
عيتاني واملقدم سوزان الحاج.
وال يـ ـكـ ـف ــي أزمـ ـ ـ ـ ــة الئـ ـ ـح ـ ــة ت ـح ــال ــف
ّ
(تضم مرشحني لحزب الله
األحــزاب
وحركة أمــل هما أمــن شــري ومحمد
خ ــواج ــة ،وم ــرش ــح ال ـح ــزب ال ـس ــوري
ال ـق ــو ّم ــي االج ـت ـم ــاع ــي ف ـ ــارس س ـعــد،
ومــرشــح جمعية املـشــاريــع الخيرية

ّ
اإلسالمية عدنان طرابلسي ،ومرشح
امل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـب ــي س ـم ـي ــر ك ـن ـي ـعــو،
وحــزب االتـحــاد هشام طـبــارة ،وعمر
غ ـن ــدور) ،وج ــود الئـحــة لـقــوى أخــرى
تنافسها على ذات الناخبني عمادها
حركة الشعب واملــرابـطــون ،بــل زادت
التعقيدات مع مطالبة الوزير جبران
واستبدال
باسيل باملقعد االنجيلي
ّ
مـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـق ــوم ــي ب ـم ــرش ــح
ل ـل ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـح ـ ــر .وب ـح ـســب
املعلومات ،فــإن باسيل عــرض طلبه
خالل اجتماع ّ
ضمه إلى رئيس جهاز
االرتـ ـب ــاط والـتـنـسـيــق ف ــي ح ــزب الـلــه
وف ـيــق ص ـفــا م ـســاء الـسـبــت املــاضــي.
ـرت االت ـ ـصـ ــاالت
وي ـ ـ ــوم أمـ ـ ــس اسـ ـتـ ـم ـ ّ
السـ ـتـ ـب ــدال س ـع ــد ب ـم ــرش ــح الــوط ـنــي
الحر إدغ ــار الطرابلسي ،على الرغم
مــن أن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ك ــان قد
وعـ ــد الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي ب ــرف ــده ب ـ ــ400

ص ـ ّـوت فــي ب ـيــروت الـثــانـيــة ملصلحة
مرشحه ،في مقابل رقم مماثل يملكه
القوميون في دائرة بيروت األولى.
ول ـي ــس واضـ ـح ــا ب ـع ــد خ ـل ـف ـيــات ه ــذا
ّ
التحول ،وما إذا كان الحزب القومي
ّ
ـراض
سـ ـي ــواف ــق ع ـل ـي ـ ّـه ،فـ ــي ظ ـ ــل اعـ ـت ـ ّ
من املتوقع
الرئيس نبيه بــري ،حيث ّ
أن يكون قد تم البحث في ملف بيروت
خالل االجتماع االنتخابي الذي ُعقد
ليل أمــس بني حــزب الله وحركة أمل.
وفـيـمــا امـتـنـعــت م ـص ــادر قــومـيــة عن
ّ
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى هـ ــذه األن ـ ـبـ ــاء ،أكـ ــدت
مـ ـص ــادر أخ ـ ــرى أن الـ ـ ّح ــزب ال ـقــومــي
واف ّــق عـلــى سـحــب مــرشـحــه ملصلحة
مرشح التيار الوطني الحر .وأظهرت
أك ـث ــر م ــن دراسـ ـ ــة أج ــري ــت أخـ ـيـ ـرًا في
دائـ ـ ــرة ب ـ ّي ــروت ال ـثــان ـيــة ،ت ـق ـ ّـدم سعد
على املرشحني املسيحيني في الدائرة
الثانية ،لدى ناخبي قوى  8آذار.

وال ت ـ ــزال الئ ـح ــة ّحـ ــزب ال ـل ــه وحــركــة
أم ــل م ــن دون م ــرش ــح أورث ــوذك ـس ــي،
ّ
ف ــي ظ ــل حــديــث ع ــن مـطــالـبــة باسيل
باملقعد األورثــوذك ـســي أيـضــا .و ّهــذا
األمـ ـ ــر ي ـق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـل ــى م ــرش ــح
للحزب الديموقراطي اللبناني ،الذي
ّ
تـلــقــى رئـيـســه الـنــائـ ّـب ط ــال أرس ــان
عروضًا من ّ
بري ليرشح أحد األسماء
األورثوذكسية عوضًا عن عدم رغبة
ترشيح
الثنائي حــزب الله وأمــل في
ّ
ّ
م ــرش ــح درزي ف ــي م ــواج ـه ــة مــرشــح
النائب وليد جنبالط النائب السابق
فيصل الصايغ.
أزمـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ل ــائ ـح ــة  8آذار ،وه ــي
تـشـكـيــل حــركــة ال ـش ـعــب وامل ــراب ـط ــون
الئحة ثانية ،تنافسها على أصــوات
ّ
وتضم الالئحة
بيروت.
قوى  8آذار في
ّ
إبراهيم الحلبي (سني) وعمر واكيم
(أورث ــوذكـ ـس ــي) ع ــن ح ــرك ــة الـشـعــب،
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لعنة الترشيحات تصيب القوات في زغرتا
ميقاتي ،مــا بــن عامي  2011و،2014
كــان فــي ص ــدارة تـيــار املستقبل يقود
معارضتها.
الحريري
ان
املعلومات
بعض
 4ـ ردد
ّ
طرح عليه في اجتماع االحد الترشح
في احدى ثالث دوائر :بيروت الثانية،
زحلة ،صيدا .جوابه ان من غير املالئم
َّ
صيداويني فيها (هو
لبيروت وجــود
والحريري) ،في زحلة وجــوده يسيء
اليه .في صيدا خاسر حتمًا.
 5ـ مع ان دعوته الى الترشح انطوت
على محاولة تعويض معنوي بــارد،
اال ان خـســارتــه املـحـتــومــة انـتـخــابــات
صيدا ليست بدورها سهلة التبرير.
ستجد ابسط تفسير لها اسـقــاط كل
س ـيــة الـتــي
م ـ ّـا مـثـلـتــه ال ـح ـق ـبــة ال ـس ـيــا ّ
تــزعــم فيها الـسـنـيــورة الـســنــة وليس
تيار املستقبل فحسب ،في مرحلة كان
شــركــاؤه فــي قــوى  14آذار ال يعثرون
في الحريري سوى على الــوارث الذي
ّ
يتدرج في بطء وكسل كي يخلف والده
الراحل .وهو مغزى اصطفاف النائب
وليد جنبالط وجعجع والرئيس امني
الـجـمـ ّـيــل وراءه واس ـت ـم ــرار عالقتهم
الوثيقة به الــى اآلن .على ان اسقاطه
سـ ـيـ ـك ــون ب ـ ــأص ـ ــوات ن ــاخـ ـب ــي تـ ـي ــاره
ب ــال ــذات ال ـت ــي س ـتــذهــب الـ ــى الـنــائـبــة
الحريري ،وليس باقتراع الخصوم.
هــزيـ ّمــة ك ـهــذه ،بــدالالت ـهــا فــي الــداخــل
الـســنــي وخــارجــه ،اكـثــر وقـعــا مــن تلك
الـتــي اصــابــت الــرئـيــس سليم الحص
ـ ـ ـ اس ـ ـتـ ــاذ الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
االميركية ـ عندما اسقطه التصويت
ّ
الـ ـس ــن ــي وه ـ ــو ع ـل ــى رأس ال ـح ـكــومــة
فــي انتخابات  .2000كــانــت تلك املــرة
االولــى في تاريخ لبنان ُيهزم رئيس
للحكومة فــي انـتـخــابــات نيابية ،في
مــواج ـهــة م ـنــاف ـســه الــرئ ـيــس الـســابــق
رفيق الحريري يقود جرافة هائلة من
االمـكــانــات وامل ــال والتجييش ناهيك
باالدارة الرديئة للرئيس اميل لحود.
ثمة نظراء للسنيورة ،رؤساء سابقون
للحكومة ،هزمتهم انتخابات نيابية
ع ـ ــام ـ ــة ك ــال ــرئـ ـيـ ـس ــن ص ـ ــائ ـ ــب سـ ــام
وعبدالله اليافي عــام  ،1957واليافي
عامي  1964و ،1972والرئيس سامي
ال ـص ـلــح ع ــام ــي  1960و ،1968كــانــوا
في غمرة املواجهة مع خصومهم في
الالئحة كما في رأس الدولة.
لـيـســت ه ــذه ح ــال ان ـت ـخــابــات ص ـيــدا،
اذ يـقــف الـخـصــم وراء الـظـهــر .ليست
كذلك حال السنيورة املوصوم بحقبة
يختصرها اسمه.

لم يهضم كوادر في
القوات اللبنانية ـ قضاء زغرتا
ـ ترشيح القيادة لماريوس
بعيني إلى االنتخابات النيابية.
أثار األمر نقمة داخلية،
و«حربًا» على وسائل التواصل
االجتماعي بين جبهتين
قواتيتين
ليا القزي
ال يكاد يسلم حزب في لبنان من «لعنة»
الترشيحات إلى االنتخابات النيابية.
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي قـ ـض ــاء زغ ــرت ــا
جـ ٌ
ـزء م ــن ه ــذه امل ـن ـظــومــة؛ ف ـق ــرار قـيــادة
«الـ ـ ـق ـ ــوات» تــرش ـيــح ن ـق ـيــب املـهـنــدســن
الـســابــق فــي الـشـمــال مــاريــوس بعيني،
عــن أح ــد املـقــاعــد املــارون ـيــة الـثــاثــة في
قضاء زغرتا ،أثار موجة اعتراض داخل
ص ـفــوف الـقــواتـيــن فــي املـنـطـقــة .وصــل
األم ــر إل ــى ح ـ ّـد تعليق ُم ـنـ ّـســق الـقـضــاء
في الحزب فهد جرجس عمله الحزبي.
ّ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ،ول ـ ـك ـ ــن أح ــد
ّ
املسؤولني القواتيني في زغرتا يقول إن
ّ
«جرجس علق عمله بسبب سفره حاليًا
إلى الخارج».
طــرفــا ال ـص ــراع ال ـقــواتــي ـ ـ ال ـقــواتــي في
زغــرتــا هما بعيني (مــن بلدة مجدليا)
مــن ج ـهــة ،وامل ـنـ ّـســق الـســابــق للعالقات
السياسية فــي قـضــاء زغــرتــا – الــزاويــة
في «القوات» سركيس دويهي ،من جهة
أخبار ّأن األخير ّ
ٌ
قدم
أخــرى .وقد سرت
ّ
استقالته من الحزب ،إال أنه نفى ذلك في
اتصال مع «األخبار»ٌ .
جزء من القاعدة
الـ ـق ــواتـ ـي ــة ك ـ ــان ي ـط ـم ــح إل ـ ــى أن ي ـكــون
دوي ـهــي ُمــرشــح ال ـحــزب عـلــى الــائـحــة،
قـبــل أن يـحـســم «رئ ـيــس ال ـحــزب سمير
جعجع واألمينة العامة للقوات شانتال
سركيس الخيار ،عبر إصرارهما على
ُبعيني»ُ .
عترضني القواتيني في زغرتا
امل
مشكلة
ّ
ً
مع بعيني هي ّأنه أوال من خارج مدينة
ّ
زغرتا ،وثانيًا أنه «خالل تسلمه مهماته
كـ ُـم ـنـ ّـســق ل ـل ـق ـضــاء ،ان ـق ـســم ال ـقــوات ـيــون
إلــى أجنحة عـ ّـدةّ ،ولــم يكن األداء جيدًا.
استدعى ذلــك تدخل جعجع عبر إقالة
بعيني وتـعـيــن فـهــد جــرجــس مـكــانــه».
واألخ ـي ــر ،ضــابــط ســابــق فــي «ال ـق ــوات»
أيام الحرب األهلية ،وعلى عالقة جيدة
م ــع رئ ـي ــس ح ــرك ــة االسـ ـتـ ـق ــال مـيـشــال

فالسؤال الــذي يطرحونه ،في
معوض.
ّ
ُهذه الحالة ،أنه «إذا كان هناك مسؤول
أقيل من مركزه بسبب شرذمته الحزب،
فلماذا ُيعاد ترشيحه إلــى االنتخابات
النيابية؟».
ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــة ب ـ ـ ـ ــدأت ح ـ ــن ط ـ ـ ــرح س ــرك ـي ــس
دويهي ضرورة ترشيح أحد القواتيني
الـحــزبـيــن إلــى االنـتـخــابــات فــي زغــرتــا.
تـ ـح ـ ّـرك «الـ ـ ـش ـ ــارع» الـ ـق ــوات ــي ،ضــاغـطــا
ُعـلــى ق ـي ــادة م ـع ــراب م ــن أج ــل أن يـكــون
امل ــرش ــح ال ـحــزبــي م ــن ز ّغ ــرت ــا ـ ـ ال ــزاوي ــة،
«وك ـ ــان دويـ ـه ــي يـ ــرى أن ـ ــه ب ـس ـبــب هــذا
ال ـش ــرط ،سـيــرســو االخ ـت ـيــار عـلـيــه» .إال
ّ
أن «الصفعة» املعرابية كانت بترشيح
ماريوس بعيني ،ما أثار زوبعة داخلية
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء ،و«ح ـ ــرب ـ ــا» ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ب ــن ال ـفــري ـقــن:
بـعـيـنــي ودوي ـ ـهـ ــي .ب ـح ـســب مـعـلــومــات
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،حـ ـ ــاول س ـ ُـرك ـي ــس دوي ـه ــي
ّ
التلويح بأن «اختيار املرشح من خارج
امل ــديـ ـن ــة س ـي ـج ـع ـل ـنــا ن ـق ـت ــرع ملـصـلـحــة
مـ ـيـ ـش ــال م ـ ـعـ ــوضّ ،أيـ ـ ـ ــا تـ ـ ّك ــن ال ــائ ـح ــة
الـتــي يـتــرشــح عليها ،وبــأنــه سيستمر
ّ
ف ــي تــرشـحــه ّإل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات» .إال أن
دويـهــي يتحفظ على مناقشة الخالف
ُ
ّ
فــي الـصـحــافــة« ،ألن ه ــذه أم ــور تـعــالــج
ضمن البيت الداخلي» .سيلتزم ّبخيار
«ال ـق ــوات» ،ولــن يـتـقـ ّـدم بطلب تــرشـحــه.
ّ
أم ــا م ــاري ــوس بـعـيـنــي ،ف ـيــرى أن حــالــة
االعـ ـ ـت ـ ــراض «الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة انـ ـتـ ـه ــت ،وم ــا
حصل كــان أم ـرًا طبيعيًا .البعض كان

ُ ّ
ّ
ُي ـفــضــل أن ي ـكــون ه ــو املـ ــرشـ ــح» .نقيب
ّ
املـهـنــدســن الـســابــق ت ـقــدم أم ــس بطلب
تــرشـحــه إ ُل ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة« ،وبـعــد
أسبوع سنطلق املاكينة االنتخابية».
ل ــم ت ـك ــن ت ـل ــك املـ ـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـ ّ
ـرد
فـيـهــا م ـع ــراب قـسـمــا م ــن الـحــزبـيــن في
زغــرتــا خــائـبــن .فــالـقـيــادة الـقــواتـيــة لم
تـسـتـجــب ل ـهــم أي ـض ــا« ،ح ــن ط ـل ـبــوا أن
ـاص قريبني من
يتم ّ التحالف مع أشـخـ ٍ
خــطـهــم ال ـس ـيــاســي ،كـمـيـشــال مـعــوض،
ال ــذي يـتـقــاســم ج ــزءًا مــن الـنــاخـبــن مع
ٌ ّ
صحيح أن معوض لم ّيحسم
القوات».
بعد تحالفاته االنتخابية ،ولكنه بات
ّ
خط التيار الوطني ّ
الحر.
أقرب إلى
ُ
حالة االعتراض على اختيار املرشحني
إلــى االنتخابات عانت منها «الـقــوات»

وصل الخالف بين
زغرتا
القواتيين في
إلى ّ
ّ
ُ
حد تعليق منسق
القضاء فهد جرجس
عمله الحزبي

سـ ــاب ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي ط ـ ــراب ـ ـل ـ ــس ،وال ـ ـب ـ ـت ـ ــرون،
وجـبـيــل ،وك ـس ــروان ،وزح ـلــة ،وجــزيــن...
ّ
إال أن وق ـع ـه ــا «األس ـ ـ ـ ــوأ» س ـي ـكــون فــي
ُ
«ال ـش ـمــال ال ـثــال ـثــة» ،فــي ح ــال لــم تلملم
ذيــول ـهــا؛ ف ــال ــدائ ــرة ال ـتــي تـضــم أقضية
ّ
بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ البترون ،تملك
فـيـهــا «الـ ـق ــوات» حــال ـيــا أرب ّـع ــة مـقــاعــد،
«عرينها» ،كما أنه ُينظر إلى
وتعتبرها
ّ
هــذه الــدائــرة على أنـهــا املـيــزان لتحديد
«الشرعية املسيحية» ،كونها تضم 10
مقاعد ُم ّ
خصصة للطائفتني املارونية
ُ
واالرثــوذك ـس ـيــة .ت ـحــاول «ال ـق ــوات» قدر
اإلم ـكــان الـحـفــاظ عـلــى وجــوده ــا فيها،
ولـ ـك ــن امل ـه ـم ــة ل ـي ـســت س ـه ـل ــة ،ب ــوج ــود
«صـ ــراع ص ــام ــت» ب ــن ال ـنــائــب أ ُن ـطـ ّـوان
زهـ ــرا وم ـنــاصــريــه م ــن ج ـهــة ،وامل ــرش ــح
ال ـقــواتــي ف ــي ال ـب ـتــرون فـ ــادي سـعــد من
ّ
جهة أخــرى .وآخــرهــا ،إيحاء األخير أن
زهرا يعمل ّ
والثاني،
ضده في البترون.
ّ
هو التوتر الجديد في زغرتا .كذلك فإنه
ّ
بالجو املـعــارض
ال ُيمكن االستخفاف
لـ«القوات» في ّ
بشري ،وبمدى إمكانية
املاكينة الحزبية تقسيم ُأصواتها بني
النائب ستريدا جعجع واملرشح الثاني
ج ـ ـ ــوزف إسـ ـ ـح ـ ــاق .أمـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب فـ ــادي
ك ــرم ،فـهــو ُمــرتــاح إلــى وض ـعــه .انطالقًا
مــن ه ـنــا ،ب ــرز رأي مــن أح ــد املـســؤولــن
ّ
َ
«خياري فادي
الرسميني في معراب أن
سعد ومــاريــوس بعيني ُ
سي ّ
خسراننا،
ما يؤدي إلى أن نكون ُمنطلقني في هذه
الدائرة من خسارة ملقعدين».

عانت «القوات» من االعتراض على اختيار ُ
المرشحين،
في طرابلس والبترون وجبيل وكسروان وزحلة وجزين وزغرتا

تقرير

مرشحان من برجا وشحيم في الئحة أرسالن
ّ
محمد الجنون
يوسف الطبش عن املرابطون ،هاني
فـيــاض (درزي) عــن «بــدنــا نحاسب»
وفراس منيمنة ،علمًا بأن ّبري سبق
أن عـ ــرض ع ـلــى واكـ ـي ــم ت ــرش ـح ــه عن
امل ـق ـع ــد األورثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ع ـل ــى الئ ـحــة
ّ
تحالف األحزاب ،إل أن األخير رفض
ّ
العرض .وفيما تقلل مصادر واسعة
االطــاع من تأثير ّهــذه الالئحة على
الئ ـحــة  8آذار ،ت ـتــوقــع م ـصــادر تيار
املستقبل أن «يفوز تحالف حزب الله
وأمــل باملقعدين الشيعيني وبمقعد
األح ـ ـبـ ــاش» .وأظـ ـه ــرت اس ـت ـطــاعــات
ل ـلــرأي أن الئـحــة رج ــل االع ـم ــال فــؤاد
مخزومي ستحصل على مقعد واحد
على األقل.
وعـ ــن الئ ـح ــة الـ ـح ــري ــري ،أش ـ ــار أكـثــر
من مصدر إلى اكتمال عقد الالئحة،
وت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ّـم إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
واملشنوق وتمام ســام ،رولــى طبش

ج ـ ــارودي ّورب ـي ــع حـســونــي وحـســان
قباني (سنة) ،علي الشاعر والنائب
غـ ــازي ي ــوس ــف (ش ـي ـع ــة) ،ن ــزي ــه نجم
(أورثـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي) وبـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــاب
(انجيلي) وفيصل الصايغ (درزي).
وال شـ ّـك فــي أن اختيار علي الشاعر
اب ـ ــن بـ ـل ــدة ه ــون ــن ،ج ـ ــاء بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
تــوص ـيــات بـ ـض ــرورة االس ـت ـف ــادة من
أص ـ ــوات أه ــال ــي ال ـق ــرى ال ـس ـبــع ،بعد
بسبب عدم
امتعاضات وسط هؤالء ّ
اختيار حــزب الله وأمــل مرشحًا من
أبناء هذه القرى في بيروت.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد أن رئ ـ ـيـ ــس ت ـحــريــر
جــريــدة الـلــواء صــاح ســام فــي وارد
فــرط الئحته التي تخوض املواجهة
ّ
مع الئحة الحريري ،أكدت مصادر أن
ّ
مصرًا على الئحته ،وأن
سالم ال يزال
املفاوضات مع وسطاء قائمة لثنيه
عن تشكيلها.

مع استمرار ضبابية التحالفات في دائرة الشوف ـ عاليه ،ما زالت
أزمــة تمثيل برجا نيابيًا (أحــد املقعدين السنيني فــي الشوف)
تتفاعل ،فيما واصلت لجنة «متابعة ملف االنتخابات النيابية
في برجا» جولتها على السياسيني ،والتقت أول من أمس رئيس
الـحــزب الــديـمـقــراطــي اللبناني الــوزيــر طــال أرس ــان .وبحسب
فإن «اللقاء كان ّ
مصادر متابعة للزيارةَّ ،
وديًا وإيجابيًا» ،وقالت
إن أرسالن شدد أمام الوفد على أهمية وجود مرشح لبرجا في
الئحته» .وتشير املـصــادر إلــى َّأن «هناك مفاوضات جدية بني
«الديمقراطي» واملدير العام السابق لقوى األمــن الداخلي اللواء
بترشيحه ،أمــس ،تمهيدًا النضمامه إلى
علي الحاج ،الــذي تقدم
ً
َّ
الئحة أرسالن وقوى  8آذار» ،الفتة إلى َّأن أرسالن أبلغ اللجنة أنه
ّ
سيسعى لتجيير أصواته في الشوف ملصلحة املرشح السني في
الئحته ،وذلك لضمان نجاحه».
ولم تستبعد املصادر أن يضم أرسالن إلى الئحته ُمرشحًا َّ
سنيًا

َّ
ثانيًا يمثل بلدة شحيم ،وأشــارت إلــى أنــه «إلــى جانب التواصل
مع علي الحاج ،وهو من برجاَّ ،
فإن االتصاالت قائمة مع أسعد
ريمون عويدات ،وهو من شحيم ،وهناك أيضًا احتمال ثالث من
شحيم وهو أحمد نجم الدين».
َّ
في غضون ذلك ،وفيما َ
أشيع خالل اليومني األخيرين أن «هناك
ً
تواصال بني التيار الوطني الحر واملدير العام السابق لقوى األمن
الداخلي الـلــواء إبراهيم بصبوص» ،قــال األخـيــر لــ»األخـبــار» إنه
َّ
سيتبي
اتخذ قرارًا بعدم الترشح لالنتخابات النيابية ،وهذا األمر
بشكل واض ــح بعد انـتـهــاء مهلة تقديم طلبات الترشيح
الـيــوم
ٍ
لالنتخابات.
إلى ذلكَّ ،تم اإلعالن في برجا عن ترشيح «الجماعة اإلسالمية»
للمهندس سالم سعد لالنتخابات النيابية .هذا اإلعالن لم ينفه أو
يؤكده بيان رسمي صدر عن قيادة «الجماعة» .وفي هذا السياق،
أكدت مصادر قيادية في الجماعة لـ»األخبار» ّأن «القيادة لم تطرح
مرشح لالنتخابات ،ال في برجا وال في الشوف ،وأن أي كالم
أي
ٍ
آخر يتم تداوله ال يعني الجماعة ال من قريب وال من بعيد».
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سياسة
تقرير

في جزين نمر وصياد وأمل
يتبلور المشهد االنتخابي في دائرة صيدا – جزين عندما يحسم تيار المستقبل أسماء مرشحيه وتحالفاته .وحدهما أسامة سعد وإبراهيم
حسم هوية زميلهما الكاثوليكي خالل أيام قليلة .عونيًا ،ال يهدأ النائب زياد أسود في المنطقة ،فيما
عازار حسما تحالفهما في انتظار
ّ
يتابع زميله النائب أمل أبو زيد جولة حث للناخبين في أوروبا وينتظر جاد صوايا وسليم الخوري قرار القيادة البرتقالية باختيار أحدهما عن
المقعد الكاثوليكي
آمال خليل
تـمـثــال الـنــائــب فــي عـهــد املتصرفية
سليمان بك كنعان القطار وازدحــام
صور السياسيني والرايات الحزبية
عند مــدخــل ســوق الـســد الـتــراثــي في
ج ــزي ــن ،ي ـخ ـت ـصــران م ــاض ــي ع ــروس
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال وح ـ ـ ــاض ـ ـ ــره ـ ـ ــا .الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع
والـســاحــات واألسـطــح تتسع لصور
الـخـصــوم والـحـلـفــاء .فــي حـ ٍّـي واحــد،
ت ـت ـجــاور مـكــاتــب الـكـتــائــب وال ـق ــوات
والتيار الوطني الحر .قبالة منزله،
تــرت ـفــع ص ـ ــورة ال ـن ــائ ــب زي ـ ــاد أس ــود
م ــذيـ ـل ــة ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة« :حـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـكـ ــل».

ال غنى عن المغتربين ..في
جزين وقد بلغ عدد المسجلين
في السفارات  1448ناخبًا
فوقها ،تتدلى صورة للنائب سامي
ِّ
الجميل ،مذيلة بعبارة «مستحق».
ّ
على بعض واجهات املحال العتيقة
ف ــي الـ ـس ــوق ،ت ـت ـبــدى صـ ــور ال ـنــائــب
الــراحــل سمير عــازار ونجله املرشح
إبــراه ـيــم عـ ــازار ،وه ــي مــرفــوعــة منذ
س ـ ـنـ ــوات .تـ ـق ــول ص ــاح ـب ــة الـ ـف ــرن إن
جــزيــن تتسع للجميع .تكيل املديح
للجميع ،قـبــل أن تكشف إنحيازها
إلى جارها «النمر األسود» ،أي زياد
أسود.
أم ـ ـ ــام امل ـق ـه ــى ال ـج ــزي ـن ــي امل ـ ـعـ ــروف،
يـجـلــس عـ ــدد م ــن الـ ــرجـ ــال .بعضهم
يـسـتـغــل حـ ـ ــرارة ش ـمــس آذار .يـقــول

أح ــده ــم« :الـ ـل ــه ي ـمــرق ـهــا ع ـلــى خـيــر.
إنـهــا ح ــروب اآلخــريــن على أرضـنــا».
جـ ـ ـ ـ ــاره يـ ـ ـ ـ ـ ــردد« :جـ ـ ــزيـ ـ ــن أله ـ ـل ـ ـهـ ــا»،
مستنبطًا شعار رفعه تيار املستقبل
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخ ـي ــرة،
للتلميح إلى «دعم الرئيس نبيه بري
لعازار بوجه العونيني».
في املنزل الواقع في قلب جزين ،الذي
يزيد عمره على مئة عــام ،أعلن آخر
ورث ــة عــائـلــة عـ ــازار ،إبــراه ـيــم ع ــازار،
ترشحه الثاني عــن املقعد املــارونــي
ف ــي ج ــزي ــن .ع ـنــدمــا ت ــرش ــح ف ــي عــام
 2016لالنتخابات الفرعية ،لــم يكن
وال ــده مــوافـقــا عـلــى خـطــوتــه .األخـيــر
اعتكف عام  2009بعد هزيمة الئحته
املــدويــة أمــام الئحة العونيني ،برغم
دعـ ــم بـ ــري لـ ــه .ع ـ ـ ــازار االبـ ـ ــن يــرفــض
االسـ ـتـ ـس ــام .ال ـص ـي ــاد امل ــاه ــر ال ــذي
حصد  7759صوتًا في أولى معاركه
فــي قضاء جزين وح ــده ،تجده أكثر
حماسة ملعركة دائرة صيدا – جزين.
يقول إنه «املرشح الجزيني الوحيد
غير املضطر إلى الترويج لنفسه في
عــاصـمــة الـجـنــوب ،حـيــث ع ــاش جــده
ووالـ ـ ــده ،وأي ـض ــا ف ــي جـبــل الــريـحــان
ال ــذي ارتـبـطــت عــائـلـتــه بــه مــن خــال
خطاب معتدل ووطني جامع».
ّ
يتحمل االبن الوحيد وزر الشائعات
ال ـت ــي ت ــاح ــق وال ـ ــده ال ــراح ــل سمير
عـ ـ ـ ــازار ب ــرغ ــم مـ ــوتـ ــه ،مـ ــن الـتـشـكـيــك
بالخدمات التي قدمها إلى منطقته،
ً
وصــوال إلــى التشكيك بنزاهته« .من
ً
يملك دليال ،فليقدمه أو فلينظر إلى
املستشفى واملدارس ومبنى السرايا
والبنى التحتية والـطــرقــات واآلب ــار

النائب أمل ابوزيد (هيثم الموسوي)

الـ ـت ــي أن ـ ـجـ ــزت ب ـم ـس ـعــى مـ ــن سـمـيــر
عــازار ،برغم تزامن سبع سنوات من
نـيــابـتــه مــع االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي».
م ــع ذل ــك ،سـيـخــرج م ــن جـلـبــاب أبـيــه
ويحقق إنـجــازات خاصة بـ ّـه أبرزها
حلمه بــافـتـتــاح مـعــامــل تــوفــر فــرص
عمل وتمنع النزوح والهجرة .رصيد
والــده أثمر جزئيًا عام  ،2016عندما
اقتصر التصويت الشيعي في جبل
الــريـحــان على مناصري حــركــة أمــل.
هــذه امل ــرة ،ينتظر إبــراهـيــم ع ــازار أن

يثمر بشكل كامل بتصويت جمهور
حزب الله له أيضًا.
االرتياح الذي يعتري خطوات عازار
نـ ـح ــو الـ ـنـ ـي ــاب ــة م ــدع ــوم ــا مـ ــن سـعــد
الـحــريــري وح ــزب الـلــه وأم ــل ،يقابله
ارتـبــاك عوني في تحديد املرشحني
والتحالفات .بعد ساعات من إعالن
عازار ترشحه ،عقد املرشح عن املقعد
الكاثوليكي جــاد صــوايــا جلسة في
منزله في كفرحونة .شرح ملناصريه
م ــاب ـس ــات اس ـت ـب ـعــاد قـ ـي ــادة ال ـت ـيــار

الحر له من الئحتها ،قبل أن يطلب
رئيس التيار منه ومــن زميله سليم
ال ـخ ــوري ال ـتــرشــح الـجـمـعــة الـفــائــت.
وف ـ ـ ــق أح ـ ـ ــد امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ف ـ ــي ج ـل ـســة
ك ـفــرحــونــة ،أع ـلــن ص ــواي ــا أن رئـيــس
التيار جبران باسيل هو الذي طلب
منه الـتــرشــح على سبيل االحتياط
إذا وجــد التيار مصلحة في خوض
االنتخابات بثالثة مقاعد (مارونيان
وكاثوليكي) ،علمًا أن رئيس املاكينة
االنتخابية في التيار نسيب حاتم،
كـ ــان ق ــد أع ـل ــن أن ال ـت ـي ــار سيحصر
م ـع ــرك ـت ــه ب ــاملـ ـقـ ـع ــدي ــن املـ ــارون ـ ـيـ ــن،
بــاع ـت ـبــار أن ال ـت ـحــالــف املـحـتـمــل مع
تيار املستقبل كان يقتضي التخلي
ً
عــن املــرشــح الـكــاثــولـيـكــي .فـضــا عن
َ
َّ
املارونيني أمل أبو زيد
املرشحني
أن
وزي ــاد أس ــود يملكان حـظــوظــا أكبر
من حظوظ صوايا والخوري اللذين
يـمـلــك كــل منهما أص ــوات ــا تجييرية
تقدر بألفي صوت.
يوم الجمعة الفائت ،اختتم أمل أبو
زيــد وزي ــاد أســود جولة على القوى
الـ ـصـ ـي ــداوي ــة ل ـل ـب ـح ــث عـ ــن ت ـحــالــف
انتخابي مربح .في نهاية األسبوع،
ّ
استقل أبو زيد طائرته الخاصة ،وبدأ
جــولــة أوروبـ ـي ــة .ي ـقــول أح ــد أعـضــاء
املاكينة العونية إن انتخابات جزين
ستشهد استعانة باملغتربني الذين
س ـيــؤمــن س ـفــرهــم ع ـلــى نـفـقــة الـتـيــار
ك ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات 2009
و ،2016بعد أن بلغ عــدد الجزينيني
الذين سجلوا أسماءهم في سفارات
العالم  1448مغتربًا فقط ،منهم 162
شيعيًا.

مقال

َ
َ
َ
إسرائيل :ال عيب في الفرار الجماعي ...إن هاجمنا حزب الله
يحيى دبوق
خـ ـط ــة إج ـ ـ ـ ــاء املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن وإخ ـ ـ ــاء
امل ـس ـت ــوط ـن ــات ،الـ ـت ــي قـ ـ ــررت تـ ــل أب ـيــب
تنفيذها مــع نـشــوب الـحــرب املقبلة في
مــواجـهــة حــزب الـلــه ،لــم تعد «موضوعًا
معيبًا» يمتنع املسؤولون اإلسرائيليون
عن تداوله علنًا ،بل هو «إجراء طبيعي»
ملواجهة تعاظم قدرات حزب الله القتالية
وال ـت ـس ـل ـي ـح ـي ــة ،وتـ ـف ــرض ــه ض ـ ـ ــرورات
القتال ،وسيناريواته.
وإذا ك ـ ــان اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن خ ـط ــة إجـ ــاء
املستوطنني غير جديد ،وجرى التأكيد
عليها م ــرارًا عـلــى لـســان كـبــار ضباط
الجيش االسرائيلي ،إال أن الجديد فيها
االع ــان أن ال عـيــب فــي الـحــديــث عنها،
وه ــي ال تـعـ ّـد خـطــوة تــراجـعـيــة تـنـ ّـم عن
ضعف أم ــام حــزب الـلــه ،وإن كــانــت هي
كذلك في الواقع.
قائد املنطقة الشمالية في قيادة الجبهة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ي ـت ـس ـحــاق ب ـ ــار ،أش ـ ــار إلـ ــى أن الـجـبـهــة
الداخلية (بمعنى قيادة الجبهة وجمهور
اإلســرائـيـلـيــن) سـتـفــاجــأ فــي مجريات
الحرب املقبلة ومضمون سيناريواتها،
إن وقعت في مواجهة حزب الله .ولفت
ف ــي حــديــث إل ــى مــوقــع  jnsال ـي ـه ــودي ـ
االس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى أن «ص ــواري ــخ حــزب

الله خــال حــرب عــام  2006لم تتجاوز
مدينة الخضيرة الواقعة الى الشمال من
تل أبيب .أما هذه املرة فإن ترسانة حزب
الله قــادرة على الــوصــول إلــى كــل نقطة
جغرافية في إسرائيل».
وق ـ ـ ــال أفـ ـي ــف ل ـي ـش ــم ،املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
املجلس اإلقليمي ملستوطنات الجليل
األعـ ـل ــى 29( ،م ـس ـتــوط ـنــة) ،إن االم ــور
ف ــي م ــواجـ ـه ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ق ــد ت ـغ ـيــرت،
والسكان إن وقعت الحرب سيعيشون
تحت القصف ،ما يعني أن كلمة إخالء
السكان لم تعد كلمة معيبة ،و«إذا كان
ينظر اليها في املاضي على أنها فرار
ّ
وتخل وضعف ،إال أن االمور باتت اآلن
مغايرة عن ذي قبل».
خ ـط ــة إج ـ ـ ــاء امل ـس ـت ــوط ـن ــن أو إخـ ــاء
املستوطنات ،وإن كانت خطة عسكرية
ف ــرض ــت نـفـسـهــا ع ـلــى قـ ـي ــادة الـجـيــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ربـ ـط ــا ب ـت ـن ــام ــي قـ ـ ــدرات
ح ــزب لـلــه وخ ـبــراتــه الـقـتــالـيــة ،وتـحــديـدًا
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــإمـ ـك ــان ــات ــه ال ـف ـع ـل ـي ــة فــي
خ ــوض ق ـتــال هـجــومــي وع ــدم االكـتـفــاء
ب ــامل ـس ـت ــوي ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة ،اال أن ه ــذه
الخطة فرضت نفسها في املــوازاة على
الـقـيــادة السياسية والعسكرية فــي تل
أب ـيــب ،بـعــد أن ح ـفــرت ق ــدرة ح ــزب الـلــه
وإمـكــانــاتــه عميقًا فــي الــوعــي الجمعي
اإلسرائيلي ،بحيث باتت عملية الفرار

الجماعي مسلمة من مسلمات الحرب
وم ـجــريــات ـهــا ،ف ــور نـشــوبـهــا واإلعـ ــان
عنها.
خطة إسرائيل لإلخالء أو اإلجالء ،كما
ّ
تسميها القيادة العسكرية االسرائيلية،
ال تلغي ق ــرار املـسـتــوطـنــن بــاملـســارعــة
إل ــى الـ ـف ــرار ال ـج ـمــاعــي ،وه ــي الـتـسـمـيــة

نواجه
لم ِ
غراهام :إذا ّ
إيران ،فستشن إسرائيل
حربًا على حزب الله!

األص ــح للخطة اإلســرائـيـلـيــة املوضوعة
ّ
للحد من تداعيات هجمات حزب الله ،إن
قرر نقل املعركة إلى أرض العدو.

تهويل بالحرب ...من نوع آخر
يبدو أن إطــاق التهديدات اإلسرائيلية
ّ
والتفنن بأشكالها وتعبيراتها ،خرجا
عن دائــرة التأثير في الساحة اللبنانية
أو لم يعودا بمستوى التأثير املطلوب،

وذل ـ ـ ــك ربـ ـط ــا ب ـت ـك ــراره ـم ــا املـ ـم ــل غـيــر
املصحوب بأفعال ،وأيضًا واقع االفراط
فــي إطالقهما إلــى الحد الــذي يدفع إلى
االعتقاد بأن خلفيتهما هي الخشية من
حزب الله ،أكثر من كونهما تعبيرًا عن
اقتدار إسرائيلي.
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ي ـبــدو أن إســرائـيــل
فــي ص ــدد تـطــويــر أس ـلــوب تـهــديــداتـهــا.
ج ــدي ــده ــا إشـ ـ ــراك عـ ــدد م ــن امل ـشــرعــن
االمـيــركـيــن ،وعـلــى رأسـهــم السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري ال ـب ــارز لـيـنــدســي غ ــراه ــام،
ال ــذي زار فلسطني املحتلة أخـيـرًا ّعلى
رأس وفــد مــن الـكــونـغــرس ،حيث تلقى
«شكوى» من القادة االسرائيليني بشأن
تنامي تهديد حزب الله في لبنان.
على خلفية التهويل ،أكد غراهام إمكان
نشوب الحرب ،بما يشير إلى حتميتها
أيـ ـ ـض ـ ــا ،م ـ ــع ربـ ـ ــط الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي
لنشوبها بعدم تحرك اإلدارة األميركية
لـ«معالجة» مــا سـ ّـمــاه تهديد حــزب الله
إلس ــرائ ـي ــل ،وأي ـض ــا مـعــالـجــة «تـمــركــز»
إيران العسكري في سوريا.
وقــال غراهام في مقابلة مع قناة «سي
ب ــي اس» ن ـيــوز االم ـيــرك ـيــة إن «ال ـشــيء
األخ ـيــر ال ــذي يـشـغــل بــالــي هــو العملية
السياسية في الشرق االوسط ،وأوضاع
(مستشار الرئيس األميركي للمنطقة)
ج ـي ــراد كــوش ـن ـيــر ،إذ إن ـنــا ع ـلــى وشــك

أن نـشـهــد حــربــا بــن إســرائ ـيــل وحــزب
الله في جنوب لبنان ،وكذلك ألن إيــران
هــي الـتــي تكسب ،مقابل أنـنــا نخسر».
ُ
«كنت
وأضــاف غراهام ردًا على ســؤال:
في زيــارة أخيرًا إلى األردن وإسرائيل.
امللك االردن ــي (عبد الله الـثــانــي) يشعر
ب ــأن ــه م ـحــاصــر ،ألن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ال ت ـم ـل ــك اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ضـ ــد امل ـح ــور
اإليــرانــي ـ ـ الــروســي .وكــذلــك الــوضــع في
جـنــوب لبنان تـحــول إلــى مــوقــع إلطــاق
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ب ــاتـ ـج ــاه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .ل ـهــذا
السبب ،أنا أركز على إيران واحتوائها،
ً
بـ ــدال م ــن االن ـش ـغ ــال ف ــي عـمـلـيــة ســام
باتت مكسورة».
ذروة ال ـت ـهــويــل ف ــي ك ــام غ ــراه ــام هي
ال ــرب ــط ب ــن ض ـ ــرورة أن تـتـخــذ اإلدارة
األميركية مقاربة متطرفة ضد إيــران،
وه ــو مــا يـطــالــب بــه مـنــذ س ـنــوات وعلى
خلفيته عــارض االتـفــاق الـنــووي معها،
ّ
ـرب يرى أن إسرائيل ستشنها
وبني حـ ٍ
ضـ ـ ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان! بـ ـحـ ـس ــب الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور
األم ـيــركــي« ،إذا لــم نـبـلــور استراتيجية
ّ
نتسبب في دفع
ملواجهة إيران ،فسوف
إس ــرائ ـي ــل إل ــى ش ـ ّـن ح ــرب قــري ـبــة ضد
حزب الله في جنوب لبنان».
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حبيب الشرتوني في الحمرا:

ّ
هذا رأيي في اغتيال بشير الجميل
بدعوة من «هيئة دعم املقاومة ومناهضة التطبيع
والصهيونية» ،عقد أمس لقاء في فندق الكومودور في
الحمراّ ،
تحدث فيه النائب السابق نجاح واكيم واملحامية
بشرى الخليل (وكيلة حبيب الشرتوني) والعضو ّ
املؤسس
في «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» سماح إدريس،
غسان مرعي ّ
واملحامي ّ
(تيار النهضة) ،ورئيس «االتحاد

ّ
العاملي لعلماء املقاومة» الشيخ ماهر ّ
حمود .وعلق املشاركون
َ
املقاوم ْي الراحل نبيل العلم
على حكم اإلعدام الصادر بحق
ّ
وحبيب الشرتوني في تشرين األول املاضي بـ«جرم» اغتيال
ُ
ّ
الجميل .وتليت في اللقاء
رئيس الجمهورية السابق بشير
كلمة من املقاوم حبيب الشرتوني ،تنشر «األخبار» نصها
الكامل:
(مروان طحطح)

أعلم أن كلمتي هذه ليست من ضمن برنامج الكلمات ،ولم أكن حتى
علم بعقد هذا اللقاء .فقد ُيسأل بعضكم
أيام معدودة خلت على ٍ
ُ
عن مصدرها وكيف وصلت ،وقد يستدعى أيضًا للتحقيق كما حصل
حتى آخر
الصحافيين منذ أول حوار أجري معي ّ
من قبل مع بعض ُ
حوار ،ولو اعترى الصمت والغياب عقودًا من الزمن ،ليس إال ألن الحكم
في لبنان يخشى دائمًا قول الحقائق وإحصاء األرقام التي ّ
تعري سلوك
ّ
معظم أفراده المفعم بالفساد وقلة المعرفة واإلهمال ،وحتى
المكتنف عند البعض للتبعية إلى الخارج ،ما ّ
يؤدي في الحاالت الحرجة
إلى وضع ّ
معرف قانونًا بالعمالة وحتى الخيانة للوطنُ .
فأزالمه هؤالء
ٍ
يطلقون على أنفسهم صفة أهل الحكم والبيوت السياسية،
الذين ُ ً
التي ال نجد مثيال لها حول العالم ،يفعلون ذلك فقط لتجميل صورة
القبيحة ليس إال ،أما العابرون بمسؤولياته غير الدائمين كما
الواقع ّ
نظيفو الكف فليسوا معنيين بكالمنا هذا.
صدركم وعلى حضوركم على أمل اللقاء
وعليه أشكركم على رحابة ِ
بكم في أحد األيام.

رأي في قضية
ِّ
اغتيال بشير الجميل
من ّ املتعارف عليه بني مختلف الدول عدم
تـبــنــي إحــداهــا ألي ــة قضية اغـتـيــال وقعت
َّ
ضد أية شخصية سياسية ،حتى لو كان
ألية دولة من تلك الدول عالقة أو مصلحة
باالغتيال.
وم ــن امل ـعــروف بــالـتــالــي أن قضية اغتيال
ِّ
الجميل وقعت على عاتقي شخصيًا،
بشير
بحيث لم أنسبها إلى أية جهة رسمية أو
حزبية ،بل اقتصرت النتائج املترتبة عنها
ُ
ّ
أوعزت األمر بها
وعلي ،فيما
على عائلتي
مسؤولي الحزب املتواري منذ ذاك
إلى أحد
ّ
الحني واملتوفى في الوقت الحالي.
ُّ
وجلكم يعلم أنني لم أكن فردًا َ
منضبط
غير
ٍ
ّ
ُ
أعمل لحسابي ،بل رفيقًا عقائديًا نف ُ
ذت ما
ُ
طلب مني تنفيذه ،ما يحمل على االعتقاد
بعلمي بوجود قرار قومي ربما بالتنفيذ،
وعلميُّ بآلية عمل الحزب مع حلفائه ،كما
َيستشف ٌّ
أي كان من الواقع السياسي.
لكن لم يكن دوري وال في أي يوم التحقيق
ُ
أوضحت وجهة
في القضية بالطبع ،إنما
ن ـظــري مل ــرة واح ـ ــدة ردًا عـلــى تـصــريـحــات
وت ـه ــدي ــدات وإيـ ـح ــاءات مختلف الـجـهــات
السياسية خــال السنني الفائتة ،التي لم
يكن هناك مشكل في األســاس قائم بينها
حول هذه املسألة بالذات ،إنما تسوية على
حسابي.
فـقــد مـضــى عـلــى َ ذاك التنفيذ  36عــامــا لم
ّ
أكلف فيها الجهة االفتراضية التي طلبت
مني ذل ــك أي ثـمــن ،بسبب وعـيــي القومي
والـتـضـحـيــة الـكـبـيــرة ال ـتــي ّ
تحملتها مع
َ
َّ
ذوي ،إذ بلغ عــدد ضحايا أسرتي  ،6بمن
ُ
َ
ّ
فيهم أبــي وأمــي ،في الوقت الــذي لم يمس
فيه أي فــرد من أفــراد أســرة العلم املقيمني
في جبيل والعقيبة وبيروت ،ربما بسبب
الـتـفــاهـمــات ب ــن امل ـســؤولــن األم ـن ـيــن في
األحزاب.
ُ َّ
فقدت كل شيء ما عدا الحياة حتى اآلن،
وقد ً
ّ
الجميل
إلى ما ُسرق مني في عهد
إضافة
ٍّ
ضمن ملف سآتي على سيرته في ما بعد،
لقاء إنقاذ البالد من نتائج استمرار بشير
ِّ
الجميل ومشروعه في الحكم.

ُ
نقلت املنطقة بهذا
والجميع يعلم أنـنــي
أمد غير محدد في
العمل من الوقوع حتى ٍ
هيمنة املشروع اإلسرائيلي ـ األميركي إلى
ّ
الضفة املقابلة التي رست عليها بني 1982
ويومنا هذا.
ف ــال ـن ـه ــوض االقـ ـتـ ـص ــادي بـ ــدل ال ـح ـص ــار،
ْ
والورقة الدولية واإلقليمية التي ربحتها
سورية من خالل ّ
تصديها للهجمة الشرسة
في الثمانينيات حتى التسعينيات كعمق
اسـتــراتـيـجــي لـلـبـنــان ،وان ـط ــاق املـقــاومــة
ُ
حققته ،ثم انتصار املقاومة
الوطنية مع ما
اإلســام ـيــة ،والـعــاقــة الـســوريــة اللبنانية
املمتازة حتى عــام  ،2005وطبيعة النظام
َ
رشده وإلى الصف
اللبناني الذي عاد إلى ِ
ّ
ال ـع ــرب ــي ب ـع ــد سـ ـق ــوط مـ ـش ــروع ال ـج ـمــيــل
ورحـ ـي ــل أخـ ـي ــه ،وال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي ب ــدل
ُ
أيام أمني ،واملشاريع
املنحاز كما كان حاله ّ
ُكما األفكار الناجحة كافة ،بما فيها التي
أخذت في امللف املذكور أعاله ووقفت وراء
ّ
محلية وخــارجـ ّـيــة الفتة للنظر،
ـازات
إن ـجـ ٍ
ّ
قد حصلت جميعها عندما أزيح الجميل،
ول ــوال ذل ــك ألكـمـلــت إســرائ ـيــل اجـتـيــاح 82
مظلم ومبهم،
عصر
وأدخـلــت املنطقة فــي
ٍ
ٍ
نـشــاهـ ُـد فــي فلسطني ال ـيــوم وف ــي كــل يــوم
فصوله.
بعضًا من
ِ
ّ
ّ
ولوال تلك التضحية مني في سن الرابعة
ِّ
ّ
لتحملت ال ـبــاد تـبـعــات ال ــذل
والـعـشــريــن
ُ
والهزيمة ،فيما كنت انصرفت لبناء حياتي
الخاصة بنجاح ودون الحاجة ألحد.
ُّ
ـض ل ـهــذا الـ ـط ــرح ،يـصـ ُّـب
ـرح م ـنــاقـ ٍ
وأي طـ ـ ٍ
في خانةِ التنازل عن البطوالت واملواقف
ِّ
ذاتــه
املـشـ ّـرفــة وعــن كــل مــن يـقــد ُم شيئًا مــن ِ
ف ــي سـبـيــل األم ـ ــة ،تـحــت مـخـتـلــف الحجج
والــذرائــع التي ال تـخـ ُ
ـدم فــي املحصلة غير
مصالح سياسية ّ
فردية .وهذا ما الحظناه
من سلوك بعض املسؤولني الحزبيني الذين
أهملوني عمدًا أو أزعجوني بالتعاون مع
بعض األمنيني طوال سنوات ،أو خافوا أن
َ
أنافسهم على ّ
أي مكسب أو مــوقــع .وهــذا
ُ
يعكس واقعًا معيشًا
الكالم ال ًمبالغة فيهُ ،
دام طويال وما زالت بعض آثاره قائمة.

إذ كـيــف ُيـفـ َّـســر أن حبيب الـشــرتــونــي هو
ّ
الـشـخـ ُـص الــوحـيــد مــن بــن كــل اللبنانيني
الــذيــن اشـتــركــوا فــي حــرب لبنان ،مــا زالــت
ّ
قـضـيـتــه عــال ـقــة ،فـيـمــا ُح ــل ــت ك ــل الـقـضــايــا
املتعلقة بــالـحــرب مــن دون اسـتـثـنــاء ،بما
َ
جرائم دنيئة أو مجازر
فيها للذين ارتكبوا
ّ
بحق األبرياء أو للذين حاولوا قتل بشير
وقتلوا ابنته فيما تقع محاولة االغتيال
وفــق القانون الـصــادر تحت بند االغتيال
ذاته؟!
ُ
ف ــإذا ك ــان امل ـلــف امل ـص ــادر مـنــي والـ ــذي لم
يدخل في األصل دوائر القضاء في الدولة
هو السبب الواقف وراء ذلــك ،عندما باع
أمــن الـجـمـ ّـيــل مـحـتــواه الـقـ ِّـيــم إلــى أربــابــه
في الواليات املتحدة وإلى أكثر من جهة
مستفيدة ،ســواء فــي الــداخــل أو الـخــارج،
فأمست رغباته ُمستجابة ،فليعلم هؤالء

هل وقوع ما يزيد على
مئتي ألف ضحية نتيجة
حروبهم الطائفية لم
يكن إرهابًا؟!

أنه لم يكن يومًا عبقريًا ليبتكر مضمونه.
َ
َ
صدر قانون عفو عام  ،1990حمل
وعندما
َ
بنوده استثناء اغتيال ومحاولة اغتيال
في ِ
الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيــن ،ف ـت ـحـ ّـول إل ــى قــانــون
ـاف لـلــدسـتــور الـلـبـنــانــي امل ـس ــاوي بني
م ـن ـ ٍ
جميع املواطنني فــي الحقوق والواجبات
َ
وإلـ ـ ـ ــى قـ ــانـ ــون أع ـ ـفـ ــى مـ ــن ق ـ ـتـ ــل امل ــدن ـي ــن
واألبــريــاء من اللبنانيني وغير اللبنانيني
يعف من قتل أحد
بعشرات اآلالف ،فيما لم ِ
أمراء الحرب الذين أشعلوها وقادوها قبل

ُ
أن تخمد نيرانها في اتفاق الطائف.
وال ــدس ـت ــور ال ـل ـب ـنــانــي واض ـ ــح ف ــي بـنــديــه
َ
للمتعامل مع العدو حتى اإلعدام،
املعاقبني
ُ
والجميع يعرف بالوقائع الثابتة كيف أن
ّ
ِّ
نظامية
الجميل ّأســس ميليشيات
بشير
َّ
مسمى الــوحــدات املركزية للمجلس
تحت
الحربي وتـعــدادهــا  22ألفًا بإمرته ،وأقــام
م ــؤسـ ـس ــات ع ــام ــة م ـس ـت ـق ـلــة فـ ــي م ـنــاطــق
نـ ـف ـ َّـوذه ع ـلــى ح ـس ــاب م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة،
وحفز إسرائيل مرارًا الجتياح لبنان حتى
َ
ّ
عشية انتخابات رئاسة الجمهورية ليكمل
بالتحالف معها .وقد
االنعزالي
مشروعه
ِ
ّأي ــدت ــه إدارة الــرئـيــس ريـغــن ال ـتــي أرسـلــت
ف ـي ـل ـيــب ح ـب ـيــب فـ ــي ذاك الـ ــوقـ ــت لـسـحــب
الـصــواريــخ السورية مــن البقاع قبيل بدء
االجتياح.
والـتـشــريـ ُ
دول
ـي
ـ
ف
كالتشريع
لبنان
ـي
ـ
ف
ـع
ٍ
َ
ـرد بالقيام
كثيرة حول العالم سمح ألي فـ ٍ
ومجتمعه
بــواجـبــه فــي الــدفــاع عــن وطـ ِـنــه
ِ
إذا عجزت الدولة عن ذلــك ،والذين عاشوا
تلك املرحلة يعرفون كيف أتوا بنواب األمة
لينتخبوا بشيرًا تحت السالح اإلسرائيلي
وفـ ــي ث ـك ـنــةٍ ع ـس ـكــريــةّ ،إم ـ ــا بــال ـت ـهــديــد أو
ب ــال ـت ــرغ ـي ــب ب ـب ـعــض األم ـ ـ ـ ــوال وامل ـك ــاس ــب
السياسية ،حتى إن بعضهم قــد استبيح
قتله ّبسبب معارضته الرضوخ.
ي ـص ــن ـف ــون ال ـع ـم ـل ـيــة ب ــاإلره ــابـ ـي ــة ألن ـهــا
ُأوقعت مدنيني أبرياء إلى جانب الشخص
توق ْع ُه
املستهدف ،فهل حضور الحرب بما ِ
مــن ضحايا ال عالقة لها بمجرياتها أمـ ٌـر
مستغرب وغير واقعي؟
وهل وقوع ما يزيد على مئتي ألف ضحية
م ــن الـلـبـنــانـيــن وح ــده ــم دون غـيــرهــم من
ال ـج ـن ـس ـيــات نـتـيـجــة ح ــروب ـه ــم الـطــائـفـيــة
التحريرية
واألهلية
املفتعلة ،كما حروبهم ُ
ّ
العبثية واجتياحاتهم املبرمجة
واإللغائية
وطـمــوحـهــم الع ـتــاء املـنــاصــب والـجـلــوس
ّ
الجميل وبعدها،
على الكراسي قبل مرحلة
لم يكن إرهابًا؟!
ُ
وهل الطبيب الذي يستأصل عضوًا من
ُ
الجسم بكامله ،أو
الجسم كي ال يموت

ُ
يقتل خاليا حميدة إلى جانب الخبيثة
جــة ،يـكــون قــد ارتـكـ َـب
منها أث ـنــاء املـعــالـ ً
ً
فعال جرميًا أو خطأ؟!
َّ
يعتره
وبما أن االغتيال السياسي هذا لم
َّ ِ َّ
ُّ
ـدف شخصي أو م ـ ّـادي ،وبما أن كل
أي ه ـّ ٍ
الـصــف الـقــومــي والــوطـنــي واإلســامــي قد
ّ
يهتم على األقــل بمن
استفاد منه ً دون أن
قام به نيابة عن الجميع ،وبما أن قوانني
ُ
عـفــو اســت ـصــدرت فــي مــا بـعــد عـلــى قياس
ج ــرائ ــم سـم ـيــر جـع ـجــع واألص ــولـ ـي ــن ،ما
ُ
ال عــاقــة لــه بـتــاريــخ الـقــوانــن الـتــي تشمل
حاالت وال ّ
َ
الجرائم بأسمائها.
تسمي
ومـ ـ ــا دام سـ ـيـ ـص ــدر قـ ــانـ ــون عـ ـف ــو جــديــد
ي ــوازي بني عمالء إسرائيل ّ
الفارين إليها
واملوقوفني اإلسالميني ومهربي املخدرات
ّ
ٌ
ٌ
ومروجيها ،ومــا دام قــد صـ َ
مبرم
حكم
ـدر
بـ ـ ــاإلعـ ـ ــدام عـ ـل ــى ح ـب ـي ــب الـ ـش ــرت ــون ــي مــن
ـوط وأوام ــر
أعـلــى سلطة قضائية وبـضـغـ ٍ
م ـب ــاش ــرة م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة  -كما
قــال الـقـضــاة بأنفسهم  -مــع مــا راف ــق ذلك
مــن مـغــالـطــات قــانــونـيــة فــادحــة وم ــن عــدم
احترام الستقاللية القضاءَ ،
بقي أن نحاول
ب ــاألس ــال ـي ــب امل ـم ـك ـنــة واملـ ـت ــاح ــة مـتــابـعــة
ه ــذه الـقـضـيــة حـتــى األخ ـي ــر م ــن ّدون كلل
أو تــراجــع ،فــي الــوقــت ال ــذي يتحضر فيه
امل ــرشـ ـح ــون ل ـت ـقــديــم ط ـل ـب ــات تــرشـيـح ّـهــم
النتخابات املجلس النيابي ،كما يتحضر
ّ
الناخبون الختيار ممثليهم من بينهم ،عل
ِّ ُ
ّ
ّ
الفردية املعاكسة
األنانية
بعضهم يقلل من
ُ
ملصلحة الـنــاس العامة وي ــدرج هــذا امللف
ضمن برنامج م ــدروس وصالح للتنفيذ،
َ
ليحسن اآلخـ ــرون االخـتـيــار ،فــا ّ
يكرسوا
بذلك تسمية الندوة البرملانية التي تضمُّ
ـاد
مــن بــن معانيها انضمام ه ــؤالء إلــى نـ ٍ
خ ــاص بـهــم وبــأربــابـهــم الــذيــن أوصـلــوهــم
إليها ،بــل يـبــدؤون بعملية نقل لبنان من
ّ
طــور التشرذم الطائفي والتخلف العلمي
واإلفالس االقتصادي والعجز اإلداري إلى
طور املواطنة والحداثة واالزده ــار ونظام
املؤسسات الديمقراطي.
حبيب الشرتوني
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سياسة
تقرير

القروض السكنية المدعومة:

طلب عون تأمين صرف
القروض التي التزمت
المصارف دفعها
(مروان طحطح)

معالجة الطلبات العالقة فقط
طلب رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون من المصرف المركزي تأمين
صرف القروض السكنية التي التزمت
المصارف دفعها إلى أصحاب الطلبات،
على أن يتم التواصل مع الجهات المعنية
بالقروض السكنية «لوضع حلول تضمن
استمرارية هذه القروض وفقًا للقواعد
واالصول المعتمدة»
محمد وهبة
مــا أعلنته أمــس رئــاســة الجمهورية،
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة
ًّ
املدعومة َمن مصرف لبنان ،ليس حل
كـمــا ُيـعـتــقــد ،بــل هــو إج ــراء موضعي
م ـحـ ّـدد ج ـدًا هــدفــه مـعــالـجــة الطلبات
التي التزمت بها املصارف مع زبائنها
فقط .اإلجراء قضى بأن يوافق مصرف
لبنان على تغطية الطلبات الحاصلة
على موافقة املصارف من ضمن رزمة
الــدعــم املخصصة لعام  ،2019بشرط
ّ
تتحمل املصارف كلفة الدعم خالل
أن
عــام  .2018وباستثناء هــذه الحاالت،
لن يكون هناك أي قرض سكني مدعوم
على مدى األشهر العشرة الباقية من
عام  2018بعدما استنفدت املصارف
كامل «كوتا» الدعم املخصصة لها من
ُمصرف لبنان.
أع ـل ــن ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ب ـعــد ل ـق ــاء رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ـحــاكــم م ـص ــرف لـبـنــان
امل ـ ــرك ـ ــزي ري ـ ـ ــاض س ــام ــة أم ـ ـ ــس ،فــي
بعبدا ،إذ أوضــح سالمة ،بعد اللقاء،
أن م ـصــرف لـبـنــان «أع ـط ــى امل ـصــارف
مـبـلــغ ن ـصــف م ـل ـيــار دوالر ف ــي شهر
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ل ـل ـقــروض الـسـكـنـيــة،
وفقًا للكوتا املخصصة لكل مصرف،
ب ـهــدف إعـطــائـهــا لـلــراغـبــن فــي شــراء

شـ ـق ــق سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،إال أن ه ـ ـ ــذا ال ــدع ــم
ُ
اســتـهـلــك خ ــال شـهــر نـتـيـجــة الـطـلــب
غير املسبوق على شراء شقق سكنية،
ً
ف ـضــا ع ــن أن ه ـنــاك م ـص ــارف أعـطــت
تـعـهــدات (ل ـلــزبــائــن) أك ـثــر مــن الـكــوتــا
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـهـ ــا ،وطـ ـلـ ـبـ ـن ــا ت ـن ـف ـيــذ
ُ
الـتــزامــاتـهــا عـلــى أن تــدخــل بـعــد ذلــك
القروض املالية املعنية في رزمة الدعم
لعام  .»2019ولفت إلــى أن «السياسة
االسـ ـك ــانـ ـي ــة ل ـي ـس ــت مـ ــن اخ ـت ـص ــاص
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بـ ــل مـ ــن اخ ـ ّت ـص ــاص
ال ــدول ــة ،ودور امل ــرك ــزي ض ــخ سيولة
ل ـت ـف ـع ـيــل االقـ ـتـ ـص ــاد وت ــأم ــن ش ـمــول
مالي واس ــع ،لكن أهــدافــه تبقى تحت
سقف عدم حصول تضخم».
مـ ــا لـ ــم ي ـق ـل ــه س ــام ــة عـ ـلـ ـن ــا ،بـحـســب
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ه ـ ــو أن م ـص ــرف
لبنان لن يزيد قيمة الدعم املخصص
للقروض السكنية في عام  2018نظرًا
العـ ـتـ ـب ــارت ن ـق ــدي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـتــرت ـيــب
أولويات مصرف لبنان «وهــي نقدية
ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة» ،أي إن ــه ل ــن يــزيــد
ال ـك ــوت ــا ال ـت ــي خـصـصـهــا لـلـمـصــارف
هذه السنة .مشكلة مصرف لبنان أن
حجم ســوق الـقــروض السكنية ارتفع
إل ـ ــى  3000م ـل ـي ــار ّلـ ـي ــرة س ـن ــوي ــا بــا
أي م ـب ـ ّـرر ،وأن ض ــخ ه ــذه امل ـبــالــغ في
الـســوق يخلق طلبًا على ال ــدوالر في
ظ ــل ظـ ــروف ضــاغ ـطــة حــال ـيــا (الـقـســم
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي يـضـخـهــا
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ت ــذه ــب إل ـ ــى ال ـس ــوق
لـتـمــويــل اس ـت ـهــاك سـلــع نـسـتــوردهــا
وندفع ثمنها بالعمالت األجنبية ،أو
تذهب للتوظيف في سندات الخزينة
أو يـتــم تـحــويـلـهــا إل ــى ال ـ ـخـ ــارج ...في
كل الحاالت هي عبارة عن طلب على
الـ ـ ـ ـ ــدوالر)« .ال ـ ـتـ ــرف ال ـس ــاب ــق ان ـت ـهــى،
ويجب أن تكون هناك قواعد جديدة
في السوق» تقول مصادر في مصرف
لبنان.
واألس ـ ـ ـ ــوأ م ــن ذل ـ ــك أن ـ ــه تـ ـب ـ ّـن وج ــود

تــاعــب فــي ال ـقــروض السكنية ،ســواء
ع ـب ــر املـ ـض ــارب ــات ال ـع ـق ــاري ــة أو عـبــر
إع ـطــاء ال ـق ــروض ملــن ال تنطبق عليه
شــروط االستفادة .كذلك ّ
تبي وجود
تواطؤ بني املصارف والزبائن الكبار
(غــال ـب ـي ـت ـهــم مـ ـض ــارب ــون عـ ـق ــاري ــون)
لـنـفــخ قـيـمــة تـخـمــن ال ـش ـقــق ،مــا أتــاح
ل ـهــم االس ـت ـف ــادة م ــن قـ ــروض سكنية
مــدعــومــة ضـمــن س ـقــوف وص ـلــت إلــى
ّ
للتهرب من
 1.2مليار ليرة لكل قرض
دفع املقترض للدفعة األولــى (بني 20
و )%30والـتــي تـمـ ّـول ع ــادة مــن طالب
الـقــرض ،أو لتمكني هــؤالء املضاربني
من الحصول على مبالغ إضافية من
خــال التالعب بأسعار البيع وقيمة
التخمني.
فــي هــذا اإلط ــار ،استفاد مــن القروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة املـ ــدعـ ــومـ ــة رجـ ـ ـ ــال أعـ ـم ــال
مـتـمــولــون وسـيــاسـيــون ومـضــاربــون
وغـيــرهــم .لكن الــافــت أنــه فــي األشهر
االخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـس ـن ــة امل ــاض ـي ــة ازداد
الطلب على القروض السكنية بشكل
كـبـيــرّ ،وب ــات الـتـعــامــل مـعـهــا يتطلب
أكـثــر دق ــة وأك ـثــر مــوضــوعـيــة للفصل
بني األالعيب التي تمارسها املصارف
واملضاربني ،وامللفات الصحيحة التي
يستفيد منها طالبو السكن .هذا يعني

أي سياسة إسكانية
ستنتهجها الدولة،
ولمصلحة من ،في
حال كانت تريد أن تنتهج
سياسة ما؟

أن ال ـتــدق ـيــق ف ــي ك ــل م ـلــف بـمـلـفــه من
مصرف لبنان أصبح أمرًا ّ
ملحًا .ففي
الـســابــق ،كــانــت امل ـصــارف تستحصل
عـلــى ورق ــة مــن مــركــزيــة املـخــاطــر لــدى
مصرف لبنان تستطلع فيها أوضاع
طالب الـقــرض ومــدى انطباق شــروط
عليه ،أي إن املصارف هي
االستفادة
ّ
الـتــي كــانــت تــدقــق فــي املـلـفــات وليس
مـصــرف لـبـنــان .الحـقــا تـبـ ّـن أن هناك
ع ــددًا كـبـيـرًا م ــن املـقـتــرضــن ال ــذي ــن ال
تنطبق عليهم الـشــروط ،ســواء كانوا
م ـض ــارب ــن أو اسـ ـتـ ـف ــادوا ســاب ـقــا من
قرض أو نفخوا القروض الستفادتهم
الخاصة أو أيًا كانت طريقة التالعب.
ً
املـ ـ ـص ـ ــرف ك ـ ــان مـ ـ ـس ـ ــؤوال .لـ ـ ـ ــذا ،ق ـ ـ ّـرر
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن يـ ـ ــدرس ك ــل طـلــب
بطلبه ،لكن الفترة االنتقالية خلقت
مـشـكـلــة مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ولـلـمـصــارف
والــزبــائــن عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .فاملصرف
تراكمت لديه الطلبات ،فيما الزبائن
كـ ــانـ ــوا ي ـت ـص ــرف ــون ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أن
الدعم لن يتوقف ،ومصرف لبنان كان
يضمر شيئًا آخــر .هكذا وقــع الزبائن
ضحية تـعــديــل آلـيــة الــدعــم .الطلبات
الـتــي تـعـهــدت بـهــا امل ـصــارف للزبائن
كانت تفوق قيمتها مبالغ الدعم التي
ّ
خصصها مصرف لبنان .يومها طلب
ّ
س ــام ــة م ــن املـ ـص ــارف ت ـحــمــل الـكـلـفــة
اإلض ــافـ ـي ــة ،إال أن املـ ـص ــارف رفـضــت
خفض أرباحها.
م ـص ــرف ل ـب ـنــان كـ ــان ي ـن ـظــر إلـ ــى هــذا
املسار من زاويــة السياسات النقدية،
ف ــان ـف ـج ــرت ال ـق ـص ــة ب ــوج ــه ال ــزب ــائ ــن
الـ ــذيـ ــن ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا ط ـل ـب ــات وع ـل ـق ــت فــي
م ـن ـت ـصــف ال ـط ــري ــق ب ــن ت ـعــديــل آلـيــة
ال ــدع ــم ومـ ــواقـ ــف امل ـ ـصـ ــارف .ح ــاول ــت
املـ ـص ــارف أن ت ـت ـف ــاوض م ــع مـصــرف
لبنان للحصول على ضماناته بعدم
وقـ ـ ــف الـ ــدعـ ــم وب ـ ـ ــأن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
سيوافق على إدراج الطلبات العالقة
لــدى املـصــارف مــن ضمن رزمــة الدعم
لـ ـع ــام  .2019امل ـ ـصـ ــارف ك ــان ــت قـلـقــة

مــن أن يـفــرض عليها مـصــرف لبنان
أن تـتـحـ ّـمــل كـلـفــة دع ــم ه ــذه الـ ّطـلـبــات
وحــدهــا ،ألن ه ــذا األم ــر سـيــؤثــر على
وضعيتها السوقية ويعطي أفضلية
ملصارف على أخرى...
وتـحــت وط ــأة الـضـغــوط االنـتـخــابـيــة،
عولجت مسألة القروض العالقة لدى
املـ ـص ــارف ،لـكــن ال ـق ــروض اإلسـكــانـيــة
بشكل عــام لم تعالج بعد ،وال يتوقع
أن يـكــون هـنــاك عــاج ســريــع لـهــا ،ألن
املشكلة أن ــه إذا ق ـ ّـررت الــدولــة (وزارة
ّ
تتحمل كلفة الــدعــم ،فعليها
املــال) أن
أن ت ــؤم ــن ف ــي ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى مـبـلـغــا
ي ـت ـجــاوز  50م ـل ـيــار ل ـي ــرة للمؤسسة
العامة لإلسكان وحــدهــا ،ويــزيــد هذا

تقرير

ّ
االشتباك الكهربائي يتجدد ...و«التيار» إلى األسوأ
ً
لم يصمد طويال االتفاق السياسي ـ
الكهربائي بين رئيسي الجمهورية ميشال
عون ومجلس النواب نبيه بري .هذه ّ
المرة،
انفجرت بين وزراء الخارجية والطاقة والمال
على خلفية ملف تلزيم معمل دير عمار
 .2سرعان ما ّ
تبين أن القلوب مليانة ّبين
التيار الوطني الحر وحركة أمل .التيار يتهم
الحركة بعرقلة ملفات الكهرباء وبينها
تلزيم معمل دير عمار ،2لمنعه من
تحقيق أي إنجاز ُيحسب له (انتخابيًا) في
الكهرباء .أما الحركة ،فتتباهى بوقف هذا
التلزيم ألنه ّ
يشتم منه «رائحة فساد وهدر»..
ومجددًا يجد «حزب الله» نفسه محرجًا في
خضم اشتباكات الحلفاء المتكررة
محمد وهبة
مـ ـض ــت خـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات عـ ـل ــى مـلــف
مـعـمــل دي ــر ع ـمــار  2مـنــذ تـلــزيـمــه في
ّ
 .2013يـتـقـ ّـدم أحـيــانــا نحو ال ـحــل ،أو

ّ
يتعقد أكثر ،تبعًا لبورصة السياسة.
في املحصلة ،ينام امللف في األدراج،
فيما يطالب املتعهد بأكثر مــن 700
م ـل ـي ــون دوالر ك ـت ـع ــوي ــض ع ــن ع ــدم
تمكينه من املباشرة بالتنفيذ.
أم ــس ،أع ـيــد فـتــح مـلــف تـلــزيــم معمل
ديــر عمار  .2وزيــر الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل قـ ـ ــال أثـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
برنامج «دق الـجــرس» إن وزيــر املال
ّ
عطل املـشــروعّ .
رد
علي حسن خليل
خليل« :أفتخر بتعطيل هذا املشروع
ألن فيه محاولة سرقة وهدر وفساد».
فـ ـج ــأة ،ي ــدخ ــل وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة س ـيــزار
ً
أبـ ــي خ ـل ـيــل ع ـل ــى ال ـخ ــط قـ ــائـ ــا« :م ــا
أبـلــغ علي حسن خليل عندما يـ ّ
ـزور
الحقائق ويحاضر بالعفة» ،وأرفــق
ت ـغ ــري ــدت ــه ب ـم ـس ـت ـنــدات ت ـظ ـهــر قـ ــرارًا
لــديــوان املحاسبة أن «مــن الطبيعي
عـ ـ ـ ــدم احـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ضـ ــري ـ ـبـ ــة ال ـق ـي ـم ــة
املضافة ريثما ّ
يتقرر مصدر التمويل
نهائيًا»ّ .
رد وزير املال بتغريدة« :لن
ّ
أرد على الوكيل ألنه يعرف ويحرف
كما يطلب منه ،والحكم هو القانون».
وزيــر الطاقة لــم يسكت وغ ـ ّـرد« :على
أساس هو أصيل».
هكذا انفجرت بني التيار الحر وأمل
م ـ ـجـ ــددًا ،ع ـل ــى م ـس ــاف ــة أس ــاب ـي ــع مــن

تطويق اشتباك بدأ مع تسريب فيديو
لـبــاسـيــل يـصــف فـيــه رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري ب ــ«ال ـب ـل ـط ـجــي».
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت االزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــة ب ــن
الرئيسني ميشال عون وبري وتفاهم
على ملفات أبرزها إقرار املوازنة .لكن
ّ
النار ظلت تحت الرماد.
بدأ مشروع تلزيم معمل دير عمار في
ّ
 .2013يومها ألف وزير الطاقة جبران
ب ــاسـ ـي ــل ل ـج ـن ــة ل ـت ـق ـي ـيــم ال ـ ـعـ ــروض،
وواف ـق ــت عـلــى تـلــزيـمــه ملتعهد الـتــزم
بإنهاء املعمل في فترة زمنية أقصر
من غيره بستة أسابيع ،مع أنه أغلى
بـنـحــو  41م ـل ـيــون دوالر ع ــن غ ـيــره.
قيمة الـتـلــزيــم اإلجـمــالـيــة بلغت 360

تغريدات متبادلة بين
أبي خليل وخليل:
الوكيل واألصيل

مـلـيــون ي ــورو لـتــأمــن  500مـيـغــاوط
تؤمن أكثر من ثالث ساعات إضافية
من التغذية بالتيار الكهربائي .تأخر
تبليغ املتعهد مـبــاشــرة العمل ستة
ّ
تبلغ املـبــاشــرة ّ
تبي
أشـهــر! وعندما
له أن مواقع العمل يشغلها الجيش
اللبناني .لم يبدأ التنفيذ .مع ورود
أول فـ ــاتـ ــورة ل ـل ـم ـت ـع ـهــد إل ـ ــى وزارة
الـ ـط ــاق ــة ،تـ ـب ـ ّـن مل ــدي ــري ــة االس ـت ـث ـمــار
برئاسة املدير العام غسان بيضون
أن ال ـفــاتــورة تتضمن ضــريـبــة قيمة
مـضــافــة فيما االع ـت ـم ــادات ،اسـتـنــادا
إل ـ ـ ــى امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة ،ال ت ـت ـض ـم ــن ه ــذه
الـضــريـبــة لتسديدها للمتعهد ...لم
ي ـتــوقــف ال ـس ـجــال م ــن يــوم ـهــا .صــدر
رأيان لديوان املحاسبة .األول ،عرضه
أبي خليل على تويتر أمس ،والثاني
بقي مطموسًا لكنه معاكس لألول.
املتعهد بدأ يطالب بفواتير التأخير.
أبلغ اإلدارة أنه اشترى العنفات وأن
ّ
االستشاري تأكد من فاعليتها ،وأن
كلفة تخزينها تبلغ مليون يورو كل
شهر تأخير ...بلغت قيمة مطالبات
املتعهد اليوم  700مليون دوالر!
قبل ذلــك ،كلف مجلس الــوزراء لجنة
مفاوضات إلنهاء املشكلة مع املتعهد.
حضر مستشارو رئيس الجمهورية

دير عمار  2ملف يتحرك تبعًا لبورصة
السياسة (مروان طحطح)
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سياسة

تدمير ليبيا وأسطورة ّ
«الربيع العربي»
عامر محسن
ّ
«كـ ــان ه ــذا جـ ــزءًا م ــن عـمـلـ ّـيــة كــونـ ّـيــة ،ال مـحـلـ ّـيــة فـحـســب .وح ــده ــا ال ــث ــورات
االستثنائية في القرن العشرين هي التي لم تشهد ـ في هذه املرحلة ـ إعادة
ّ
ّ
عملية إعــادة
تدريجي لحالة الــامـســاواة في الـ ّـداخــل ،بعد أن كانت
إحـيـ ٍـاء
ّ
ّ
التوزيع قد ّ
ضيقتها؛ وليبيا لم تكن استثنائية» ـ ماكس آيل« ،مالحظات عن
ّ
ليبيا» ،مجلة «فيوبوينت» ،شباط 2018

امل ـب ـلــغ تــدري ـج ـيــا إذا ت ـق ـ ّـرر أن الــدعــم
ي ـج ــب أن ي ـش ـم ــل م ــؤسـ ـس ــات أخـ ــرى
ل ــديـ ـه ــا بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــوالت إس ـ ـك ـ ــان مــع
املصارف ،وإذا ّ
تقرر أن سقف القروض
هـ ــو ال ـس ـق ــف ال ـ ـ ــذي وضـ ـع ــه م ـصــرف
لـبـنــان ( 1.2مـلـيــار لـيــرة كـحـ ّـد أقصى
لكل قــرض) ال الــذي تمنحه املؤسسة
الـعــامــة ( 270مـلـيــون لـيــرة لـكــل قــرض
ّ
كحد أقصى) ،فإن الكلفة ستكون أكبر
ب ـك ـث ـيــر ...ك ــل خ ـيــار يـخـلــق سـيـنــاريــو
م ـخ ـت ـلــف عـ ــن اآلخ ـ ـ ــر ب ـك ـل ـف ـتــه وعـ ــدد
املستفيدين وحجم االستفادة ،لكن كل
ذلك يتوقف على أي سياسة إسكانية
ستنتهجها الدولة ،وملصلحة من ،في
حال كانت تريد أن تنتهج سياسة ما!

ووزيـ ــري امل ــال وال ـط ــاق ــة ...اللجنة لم
تـخــرج ب ـ ّ
ـأي نتيجة ،خـصــوصــا أنها
ك ــان ــت تـعـمــل ع ـلــى وق ــع ال ـت ـق ــارب أو
النفور السياسي بني املعترضني.
فـجــأة ،ق ـ ّـررت الحكومة تكليف وزيــر
امل ـ ــال بـ ّـال ـب ـحــث ع ــن مـ ـم ـ ّـول خ ــارج ــي،
مــا يـجــنــب ال ـغــرق أكـثــر فــي مــوضــوع
خـ ـض ــوع ال ـت ـل ــزي ــم ل ـضــري ـبــة الـقـيـمــة
املـضــافــة .لــم يــأت التمويل ولــم تنته
املـشـكـلــة ،بــل تفاقمت مــع الـسـجــاالت
ّ
الحر
السياسية بــن التيار الوطني
وأم ــل ح ــول مـلــف مناقصة الـبــواخــر.
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزي ـ ـ ـ ـ ــر االش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ي ــوس ــف
فنيانوس ووزراء حركة أمــل وحــزب
ال ـلــه والـ ـق ــوات عـلــى إج ـ ــراء مناقصة
تلزيم البواخر في إدارة املناقصات،
ّ
شكل ضربة لوزراء التيار.
ّ
تصدر ملف البواخر أدوات الخالف
الـسـيــاســي بــن الـتـيــار وال ـحــركــة ،إال
أن هـ ــذا ل ــم ي ـم ـنــع م ــن ت ـح ــري ــك مـلــف
دير عمار  2كلما كانت هناك حاجة.
ّ
التيار يتهم أمــل بأنها تعرقل امللف
حتى ال يحصد التيار إنـجــاز زيــادة
ت ـغ ــذي ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،أم ـ ــا ح ــرك ــة أم ــل،
فتقول إن ملفات الكهرباء فيها هدر
وفـ ـس ــاد .وب ــن ه ــذا وذاك ،الـكـهــربــاء
أسوأ ّ
مما كانت عليه.

ّ
في حالة ليبيا ،تحديدًا ،كان من ّ
األحداث
الجزيرة» عن
«سردية
السهل أن ننساق خلف
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
بالنسبة الى املشرق ،بلد بعيد نسبيًا ،ومعزول نسبيًا ،وقلة
وعن «ثورة فبراير»ً .ليبيا،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى في ّ
الغربية ،كان
األكاديمية
األدبيات
صلة به ومعرفة بشؤونه.
من الناس تملك
ّ
ٌ
الصعب أن تتعلم شيئًا حقيقيًا عن ليبيا ،فهي ايضًا بلد «مغلق» ،عـ ٌّ
من ّ
ـدو ألميركا،
ّ
وال يسهل على الباحثني الغربيني دخوله والعمل فيه .هذا ينطبق بخاصة على ما كان
الصعب أن تجد كتابًا ّ
ّ
السياسية ،حيث كان من ّ
جيدًا
ُيعرض علينا في مجال العلوم
ً
ّ
واحدًا عن ليبيا .ما الخيارات أمامك؟ لديك ديرك فاندوال مثال ،من املختصني القالئل في
ّ
ّ
اشكالية .ولديك
الشأن الليبي ،وأنت ال تحتاج ألن تكون خبيرًا فيه حتى تعرف ّأن كتاباته
ماريوس ديب« ،شريك» فؤاد عجمي ّفي السياسة في واشنطن؛ واملشكلة ليست هنا ،بل
ّ
ّ
البحثية.
هي أنه ال أردأ من مواقفه السياسية ال أعماله
ّ
على الهامش :يوجد ٌّ
نص ممتع للفيلسوف املصري عبد الرحمن بدوي ،في منت مذكراته،
يروي فيه تجربته حني مارس التعليم الجامعي في ليبيا .وكعادته في توصيف رحالته
والدول التي زارها ،يبدأ بدوي الفصل بأربعني أو خمسني صفحة ّ
ّ
يقدم فيها تاريخ ليبيا
ُ
بطريقة املحاضر ،من العصر الطباشيري الى يومنا هذا ،قبل أن يروي تفاصيل رحلته
ّ
واملظالم التي ّ
تعرض لها ـ هذا يحدث معه في كل مكان (ال أفهم أن يلوم البعض ّالراحل
ّ
ّ
ّ
ّ
بدوي على لهجته العدائية والحاد ّة في املذكرات ،وبخاصة تجاه أعدائه وخصومه ،وهم
ّ
كثرّ ،
ّ
نوع من املذكرات
يمتدون من طه حسني والعقاد الى عبد
الناصر والسادات .أي ٍ
ّ
ّ
ّ
وعصبيته
تفضلون؟ سيرة صريحة ،نشعر فيها بشخصية الكاتب ونلمس نزقه
ّ
ّ
ّ
ونسمع صوته في سطورها ،ويصفي فيها حساباته مع ّ
الجميع؟ أم مذكرات متكلفة،
ّ
ّ
يقول كاتبها إنه لن يدخل في اإلشكاليات ،ويسامح كل من أساء اليه ،ويريد فحسب أن
يموت بسالم؟).
ـدي اسـتـ ٌـاذ من أصــول ّ
في الوقت ذاتــه ،كــان لـ ّ
ليبية ،هو من عائالت النخبة السنوسية
التي ّ
جردتها «ث ــورة الفاتح» ّمن سلطتها ونفتها الــى الـخــارج ،وقــد هربوا يومها من
ّ
ّ
ليبيا على طوافة أميركية وظلوا يحلمون بالعودة ،منتصرين ،على منت مثلها (كان
يدرسنا االقتصاد على املنهج النيوليبرالي ،ويشرح لنا ّأن االشتراكية ّ
ّ
والدولة الوطنية
ّ
ّ
ّ
ّ
وااليديولوجيا هــي مــا خــرب بــادنــا ،وأن الــســوق الـحــرة والنيوليبرالية واالصــاحــات
الهيكلية هي أملنا املنقذ ـ كان البعض ّأيامها ّ
يردد هذا الخطاب بثق ٍة وتفاؤل) .وهو كان
ّ ّ
القذافي مجنونّ ،
ّ
وأن «الغرب لن يأخذنا بجدية» طاملا أننا نسمح بوجود
يقول لي إن
ّ
ّ
ّ
زعماء مثله على رأس بالدنا .بالفعل ،فإن منظر القذافي من بعيد لم يكن يوحي بالثقة:
ّ
ّ
ّ
ـ«نظرية ثالثة» وكتاب
بالهوية األفريقية ،ويقول إنه خرج ب
ينادي يومًا بالعروبة ويومًا
ّ
أخضر ،ويستقبل ضيوفه األجانب في خيمة (لديه ايضًا مجموعة قصصية عنوانها
«القرية القرية ،األرض األرض ،وانتحار رائد الفضاء وقصص أخرى»).
ّ
الصعب أن تتعاطف مع «ثورة» ّ
ّ
السياق ،لم يكن من ّ
في هذا ّ
وبخاصة
ضد ذلك النظام،
ّ
نحو
حني ترسم «الجزيرة»
الثوار ،عبر تغطيتها وتقاريرها ومقابالتها املنتقاةّ ،على ٍ
ّ
ٌ
ّ
القبلية وغير
الحرية والكرامة فحسب ،ال كــام عن العنصرية أو
شباب يريد
مثالي:
ذلــك ّ
ٌ
ّ
ديمقراطي «خــالــص» ،صفحة بيضاء بال
مما اكتشفناه الحقًا ،بل هو جمهور
ّ
ليبرالية ّ
ّ
مثالية يمكنك أن تضعها في
هويات وانحيازات ،كأنه ال ينتمي الى مجتمع؛ ذوات
اوكرانيا أو بيروت ،أو ّأي مكان آخر ،وتجعلها تقول الكالم نفسه وستتعاطف معها فورًا
ّ ً
الشك بدال من التفاؤل).
(كان يجب أن يدفعنا هذا ،منذ البداية ،الى اعتماد

بناء ّ
الدولة وتحطيمها

ّ
في نـ ٍّـص للباحث األميركي ماكس آيــل عن ليبيا (مجلة «فيوبوينت» ،شباط ،)2018
يحاول الكاتب أن ّ
يقدم لنا تأريخًا للبلد يشرح لنا ما جرى في فبراير  ،2011وكيف
ّ
ّ
بلد ممزق،
ـود بـ«الحرية» و«الثورة» تنقلها لنا «الجزيرة» الى ٍ
وصلنا الى هنا ـ من وعـ ٍ
تتنازع السيادة على أرضــه أكثر من  1600ميليشيا ووصايات أجنبية ،وقد ّ
هجرت
نسبة معتبرة من شعبهّ ،إما ّهربًا من الحرب أو خوفًا من االنتقام السياسي ،وال ينتبه
العالم الى ما صنعه في ليبيا ال حني تظهر ٌ
أسواق لإلتجار بالبشر
أخبار من نمط ظهور
ٍ
والعبيد في البلد الذي كان يملك أعلى ّ
معدل دخل ،وأعلى مستوى لحياة املواطنني ،في
ّ
قارة افريقيا بأسرها.
ّ
ً
ّ
في البداية ،بحسب آيل ،يجب أن نبتعد قليال عن شخصية القذافي وفكره السياسي
ّ ّ
كجزء من ّ
عملية أوســع .لم تكن ثــورة «الفاتح» بعناصرها
تطور النظام الليبي
ونــرى
ٍ
ّ
املختلفة (استعادة السيادة ،تأميم النفط ،طرد األميركيني ،االشتراكية ،الوحدة العربية،
الخ) اختراعًا ليبيًا خالصًا ،يقول آيل ،بل كانت جزءًا من موجة عارمة حصلت خالل
ّ
ٌ
شعوب كثيرة في الجنوب ٌ العاملي من «استعادة» بالدها
القرن العشرين ،تمكنت فيها
ّ
بعد أن كانت مستعمرات خارحية بال سيادة ـ وليبيا مثال ساطع على الحالتني.
كان لهذا «االستحواذ» آثار ّ
مادية مباشرة :حني ّ
يؤمم البلد نفطه ،فهو يستعيده لصالح
ّ
ّ
توزيع «الى تحت» نقلت الشعب الليبي بأسره
حصلت في ليبيا عملية إعادة
شعبه،
ٍ
وقد ّ
ّ
ّ
االجتماعية
وضعية تخل ٍف فائق واستعمار الى حالة من ّالرفاه واالكتفاء والعدالة
من
يسمي ما جــرى في ليبياّ ،
(يقتبس آيــل الباحث رونــالــد ســان جــون الــذي ّ
خاصة في
ّ
ّ
خارجيًا ،فقد
اشتراكية») .هذا على املستوى ّالداخليّ .أما
أوساط السبعيينيات« ،ثورة
ّ
مارست هذه «الدولة الوطنية» سياسات مناصرة للشعوب ومعادية للهيمنة الغربية،
من دعمها املفتوح ألكثر فصائل املقاومة الفلسطينية راديكالية (وهذا كان من أسباب
ً
تعيني ليبيا كـ«عدو» من قبل البيت األبيض) وصوال الى حركات مقاومة مختلفة حول
العالم (يمكنك باملقابل أن تلوم القذافي على سياسات خاطئة ،مثل دعمه لعيدي أمني
ً
ّ
ّ
أو تدخله في تشاد ،أو حتى ّأن املال الليبي في لبنان مثال قد ساهم في رفع زعامات
ّ
ّ
وانتهازية في صفوف اليسار ـ أصبح أكثرها اليوم في أحضان التمويل الغربي
نخبوية
ّ
ّ
أو الخليجي على أي حال ـ ولكن من املفيد أن نذكر أن شخصية مثل مانديال اعتبرت
بشكل رئيسي لليبيا الصغيرة ،ودعمها للنضال العسكري
أن جنوب افريقيا مدينة
ٍ
ّ
ضد الفصل العنصري .هذا فيما الغربيون ّ
يربتون اليوم على أكتاف بعضهم البعض،
ّ
ّ
ويصدقون أن املقاطعة واألفالم هي ما أجبر النخبة البيضاء في بريتوريا على التنازل).
ّ
الشعبية في الجنوب العاملي ،وصعود «الثورة
باملعنى نفسه ،كان النحسار هذه الحركات
ّ
ُ
املضادة» على مستوى العالمٌ ،
آثار مشابهة على ليبيا ،التي عزلت ،وعانت من انخفاض
ّ
ّ
ّ
أسعار النفط .في الثمانينيات مع الركود والحصار ،يقول آيل ،ركزت الدولة على مستوى

ّ
االجتماعية ،فيما وضعت املشاريع الزراعية والصناعية الضخمة
الحياة والتقديمات
ّ
التي تم تخطيطها في السبعينيات على الــرف ،وقد بدأت البيروقراطية وقتها ،والناس
املحيطون بالنظام ،بجمع األمــوال واإلثــراء .تجدر املالحظة هنا ّأن من عوامل «املناعة»
ّ
واستمرارية النظام في ليبيا ،بحسب آيل ،هو ّأن النظام كان قادرًا ،بفضل عائدات النفط
الكبيرة ،على إثــراء الفاسدين فيه وتوزيع ّالرفاه على املجتمع في الوقت ذاتــه ،وهو ما
ً
يستحيل مثال في سوريا أو العراق .املفارقة هنا هي ّأن العقوبات ،تحديدًا ،هي ما منع
ّ
الجناح اليميني في النظام من املضي قدمًا في عملية اللبرلة (فالشركات الخاصة ال
تستطيع العمل في ّ
جو عقوبات ،وال االستثمارات األجنبية ممكنة ،وانت تحتاج الى إبقاء
ّ
ّ
مهام كاستيراد الغذاء وتوزيعه وتسعيره في يد الدولة) ،حتى عام .2003
ّ
ّ
ّ
العربية ،وبعدها
نفهم هنا ايضًا ّأن كالم القذافي الذي استخف به الكثيرون عن الوحدة
ّ
أوهام أو أهواء ،بل كان يعكس الوضع الفريد لليبيا بعد
عن الوحدة االفريقية ،لم يكن نتاج ٍ
ٍّ
هيو روبرتز في نص من عام ( 2011في «لندن
 1969ومخاطره
وضروراته  .كما يشرح ّ
ّ
ريفيو»)ّ ،
فإن سعي القذافي الى ايجاد «مظلة أوســع» ،في االيديولوجيا وفي األحالف،
ّ ّ
ٌ
ٌ
دول
حول ليبيا ،كانت له أسباب وجيهة :انت بلد صغير ،غني
بالنفط ،وهدف ملطامع ٍ
ّ
ّ
تتمكن من ّ
الصمود وحدك من غير أن
أقوى منك بكثير ،فأنت ـ فهم القذافي باكرًا ـ لن
ّ
تكون عضوًا في منظومة أوسع ،تحميك من التدخل الخارجي والحصار وتعطيك إطارًا
ّ
ّ
والهوية .وحني فكك السادات اإلرث الناصري وتوارى املشروع العروبي ،ذهب
للسياسة
ّ
كإطار بديل (بالفعل ،قامت منظمة الوحدة االفريقية بتغطية ليبيا
افريقيا
الى
القذافي
ٍ
موقع ،وكانت ـ في بداية الحرب ـ من الجهات القليلة التي طلبت
ديبلوماسيًا في أكثر من ً
ّ
وقف القتال وعرضت وساطة للتفاوض بني النظام ومعارضيه ،فيما تآمرت الجامعة
ً
أداة ّ
ّ
غربية لتشريع الغزو).
العربية على ليبيا وكانت
ّ
بعد عام  ،2003كما في أكثر األنظمة «الوطنية» ،بدأت اللبرلة في ليبيا من داخل النظام« ،من
ّ
ّ
فوق» ،حتى ّأن بعض أوالد القذافي كانوا من قادتها .حني تقوم الدولة الليبية بفتح الباب
ّ
ّ
أمام الشركات النفطية األجنبية ،أو تخصص قطاع االتصاالت ،أو تحرر العملة والفوائد،
عملية مــزدوجــة :من ناحية انــت ّ
فأنت تمارس ّ
تفك ما ّ
يسميه آيــل «التشابك بني ّالدولة
ّ
ّ
ّ
واملجتمع» ،أي أن تكون مسائل مثل الثروات الطبيعية والغذاء والتعليم «ملكية جماعية» ،ال
تخضع لقوانني ّ
السوق ،و«تلعب الدولة فيها دورًا مركزيًا في عملية إعادة االنتاج املجتمعي»
(وهذا باختصار ،في رأي آيل ،كان «املكسب» الوحيد لحركات التحرر الوطني في أواسط
ّ
القرن) .من جه ٍة أخرى انت ،حني ّ
و«تفك ارتباطها» ببنية املجتمع،
«تحرر» هذه القطاعات
أمام الرساميل األجنبية بعد أن كانت مغلقة عليها ،وتصبح ثروتك وعملتك
فأنت تفتحها ًَ
«سلعا» تشتريها الشركات ّ
الغربية وتستثمر فيها وتتحكم بها.
وعقاراتك ّ
ّ
األميركيني على
تفسير إلصــرار
من
أكثر
هنا
ويوجد
كافيًا،
يكن
لم
ه
كل
غير ّأن ذلك
ٍ
ّ
خلع القذافي ما أن الحت الفرصة .يقتبس آيل من ًكتاب األكاديمي هوراس كامبل الذي
ّ ّ
ّ ّ
يعتبر أن القذافي ،رغم خطواته التصالحية ،ظل عقبة في وجه الجناح اليميني في الحكم،
ويستخدم وثائق في «ويكيليكس» تشرح عــدم ثقة املسؤولني األميركيني بإجراءات
ٌ
ّ
ّ
ّ
تصريح ملسؤول
القذافي ،وأنــه قابل لالرتداد عليها وتأميم النفط من جديد ،أو حتى
ٍ ّ
ّ
ّ
ليبي رفيع قال ملحاوريه األميركيني أن اإلصــاح «الحقيقي» لن يحدث ما دام القذافي
على قيد الحياة.

«أخطاء ّ
غربية»

ّ
أساسيتني ،أوالهما كان من املفترض أن تكون
نخرج من تجربة ليبيا هنا بخالصتني
ّ ّ
ّ
بديهية ومتفق عليها وكان من املمكن أن تقينا الكثير من الخراب ،وهي أنه مثلما يخرج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الناس للثورة والعدالة والتقدم ،فهناك ايضًا من يمكن إخراجه ألجل الرجعية والتفكك
ّ
ّ
ٍّ
ّ
ـاس في الشارع أنهم على حق،
واالحتراب
الطائفي والقبلي؛ وال يعني مجرد ًمسير أنـ ٍ
ّ
ّ
ّ
وأنهم يمثلون الشعب ويــريــدون الخير ضــرورة وعلينا دعمهم من غير شــروط (في
ٌ
ّ
الثقافة االوروبية في القرنني التاسع عشر والعشرين ،لم يكن هناك تحرج من الكالم
ّ
ّ
الشرعية والرؤية
اجتماعية متعارضة واحـتــراب بني تـ ّـيــارات تتنازع
كتل
عن وجــود ٍ
ّ
للمستقبل .يــروي دايفيد هارفي أن أحــد املباني الحداثية األيقونية في فيينا كــان قد
ّ
دفاعي ،في ّ
ّ
رمزية تشير الى القلق من الجماهير الفلحية
ُص ّمم على شكل حصن
التي تناصر اإلقطاع في ٍالريفّ ،
وتهدد بالزحف على املدينة إلحالل ّالنظام القديم) .أماّ
ّ
وتتعلق ّ
ّ
الغربي في بالدنا وموقع الشرق
بالدور
الخالصة الثانية ،فهي تنطلق من األولى
األوسط في النظام العاملي.
ّ
ّ
الغربية
ينتقد ماكس آيل عددًا كبيرًا من املنظرين ،بينهم من ّيدعي معاداة السياسات
واالمـبــريــالـ ّـيــة ،الــذيــن ينطلقون مــن اف ـتــراض ّأن الــرأسـمــالـ ّـيــة تبغي االسـتـقــرار و«سير
ّ
ّ
دول كالعراق ّوليبيا ّوسوريا هو نتيجة «أخطاء» يرتكبها النظام
األعمال» ،وأن خراب ٍ
ّ
الفكرة هنا هي أن تكرار النتائج
الغربي،
سوء تقدير ،نتائج غير متوقعة« ،قلة ٍ
حزم» ،الخً .
ّ
ذاتها للتدخل الغربي ،من ليبيا الــى فلسطني ،ليس صدفة وال خطأ .يمكننا هنا أن
نستهدي بوالرستني ،كما فعل آيل ،وهو يشرح ّأن ّالنظام الرأسمالي املهيمن ال ّ
يهمه
فقط «وجود نظام» ،بل أساسًا وقبل ّكل شيء أن يكون «النظام مؤاتيًا» ،وهذا ّ
يمر عبر
ّ
«النظام غير املؤاتي» بالفوضى والحرب .بهذا املعنى ّ
فإن هدف اميركا هو ليس
تخريب
ّ
«تليني» األنظمة املعادية واستقطابها ،بل منع خروج ّ
مشروع مستقل في هذه املنطقة
أي
ٍّ
ّ
ّ
ّ
تقد ّميًا أو معاديًا للرأسمالية
اشتراكيًا أو
الحساسة ،وأنت ال تحتاج حتى الى أن تكون
حتى تعاديك واشنطن وتسعى الى تفتيت بلدك ،بل يكفي ـ يحاجج آيل ـ أن تكون خارج
ّ
ّ
«مظلتها األمنية» (أي مشايخ الخليج واسرائيل و«دول االعتدال») حتى تصبح هدفًا
ّ
ّ
ّ
سيتم استغالل ّأي حدث داخلي أو خارجي ضدك ،ولو حصلت
للفوضى والتخريب ـ
مظاهرات فهم سيحاولون تسليحها وتعزيز العناصر اليمينية فيها ّ
والدفع الى الحرب
ّ
نظام بديل ،بل تفتيت الـ ّـدولــة وزرع البلد
الشاملة ،ولــن يكون الهدف هنا حتى إنشاء
ٍ
ً
بامليليشيات ،وإحراقه بالكامل لو أمكن ،وهو تمامًا ما جرى في ليبيا ّ
(تخيل أصال
من يصلح لتنفيذ مثل هذه املهام ويقبل بتدمير بلده :الزعيم القبلي الذي ال يرى غير
مصلحته ّ
يهمه سوى قتل ّ
ّ
الضيقة ،املنفي السياسي ،الطائفي الذي ال ّ
املتعصب
عدوه،
ّ
ّ
املجنون ،واملثقف التابع الذي ال يتحرج ،بعد أن ساهم في تدمير ليبيا وتحطيم شعبها،
من املطالبة بـ«النموذج الليبي» في سوريا).
مــن جه ٍة أخ ــرى ،يمكننا أن نرجع الــى ه ــادي العلوي ال ــذي صــاغ الـكــام نفسه بطريقة
ّ
ّ
ّ
مختلفة ،حني حذر من وهم ّالتصالح مع الغرب ،ال ألننا نكره الغرب ونطمع بتدميره ،بل
ّ
ألنه هو يعادينا ،كطاغي ٍة متسل ٍط يجاورك ،ولن يسمح لنا بالحياة .تأريخ «الجزيرة» وثقافة
ّ
«العربي» يتجاهالن أو يسخران من مفاهيم مثل التحكم بالثروة الوطنية ،وإعادة التوزيع،
ّ
ّ
وتأمني ّالرخاء والخبز للناس ،أو العداء للغرب والهيمنة ،وكل األمور والخطوط الحمر التي
«تجاوزها» خطاب «الربيع العربي» ـ أو تعتبرها نافلة .هذه الثقافة تحديدًا ،وآثارها في
السنني املاضية ،هي ما يجعل مؤيدي األنظمة اليوم ،في أكثر من بلدّ ،
يهددون «الناشطني»
ٍ
ّ
ّ
بأنهم لو نزلوا الى امليادين ّ
«الربيع»ّ ،
«الثورة» بشعارات ّ
فإن
مجددًا وحاولوا تكرار
ـ بثقة ـ
ّ
ّ
ّ
وبلطجيته ،هم الذين سيالحقونهم بالضرب واإلهانة.
الناس في الشارع ،ال النظام
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مجتمع

تحقيق

ارتفع عدد السيارات
المسجلة من 900
ألف في  2008الى
 1,6مليون عام
2016

مليارا دوالر خسائر
«العجقة» سنويًا

33000

لبنان يختنق
بالسيارات
لم تعد هناك ساعة ذروة في بيروت .الذروة في حوالى  900ألف ،ليرتفع آخر عام  2016إلى
نحو  1,6مليون سيارة مسجلة .وهذا من دون
كل الساعات ،بعدما باتت السيارات ّأكثر من البشر
ّ
وأكلت الطرقات واألرصفة ،على قلتها .خالل عشر احتساب ما يقرب من  300ألف سيارة تتجول
بطريقة غير شرعية وسيارات األجانب والنازحين
سنوات قفزت أعداد السيارات المسجلة إلى رقم
وسيارات النقل العام
مهول .عام  2008كان عدد السيارات المسجلة
رحيل دندش

نصف مليون سيارة
في بيروت يوميًا
نصف مليون سيارة تدخل يوميًا إلى العاصمة،
بحسب غــرفــة التحكم امل ــروري ،وهــو عــدد مهول
قياسًا إلى مساحة صغيرة مأهولة بكثافة وذات
طرقات ضيقة .إلــى ذلــك ،يلفت مدير الغرفة جان
دبـغــي إل ــى أن ثـمــة مـنــافــذ ال تــوجــد عليها رقــابــة،
وتــدخــل منها الـسـيــارات بــأعــداد كبيرة ،كمناطق
كفرشيما وبعبدات واألوزاعي والشويفات ،مشيرًا
إلى أن عمل غرفة التحكم املــروري خفف مشاكل
السير بنسبة  %30فقط.
تتوزع أرقــام السيارات التي تدخل بيروت يوميًا
عبر مداخلها األساسية كالتالي:
ـ ـ املدخل الشمالي 92796 :سيارة.
ـ ـ املدخل الشرقي (من البقاع) 41949 :سيارة.
ـ ـ املدخل الجنوبي 70 :ألف سيارة (رقم تقدير ألن
املدخل الجنوبي غير ّ
مزود بكاميرات لدواع أمنية).
ـ ـ مدخل بكفيا – املنت 22530 :سيارة.

ي ـت ـ ّ
ـذم ــر ال ـل ـب ـنــان ـيــون م ــن «ع ـج ـقــات»
ال ـس ـيــر .فـيـمــا أغ ـلــب ال ـس ـي ــارات على
ال ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ت ـ ـ ـحـ ـ ــوي ،غـ ــال ـ ـبـ ــا ،إال
شخصًا واحدًا هو «السائق املتذمر»
م ـ ــن الـ ــزح ـ ـمـ ــة .رغ ـ ـ ــم «ال ـ ـع ـ ـج ـ ـقـ ــة» ،ال
ّ
يتخلى اللبناني عــن «الـبــرسـتـيــج»،
واملـ ـ ـص ـ ــارف ت ـش ـج ـعــه ع ـل ــى ذلـ ـ ــك .إذ
تسجل سنويًا  35ألف سيارة جديدة
سنويًا بحسب املستشار في جمعية
م ـس ـتــوردي ال ـس ـي ــارات سـلـيــم سـعــد،
وم ـ ـثـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــارات
املستعملة امل ـس ـتــوردة .املـشـكـلــة هي
أن الحاجة للتنقل تبقى هي السبب
األس ــاس وراء هــذا االنفجار الضخم
ف ــي أع ـ ــداد ال ـس ـي ــارات ف ــي ظ ــل غـيــاب
شبكة مــواصــات حديثة ذات كفاءة
ت ـخ ـت ـص ــر «ال ـ ـع ـ ـج ـ ـقـ ــات» والـ ـتـ ـل ــوث
والضجيج.
قبل الـحــرب األهلية ،كــان يوجد نقل
عــام منظم .بعد الـحــرب ،سنة ،1994
وب ـم ـس ــاع ــدة ش ـب ـكــة ف ــرن ـس ـي ــة ،أع ـيــد
ت ـف ـع ـيــل «م ـص ـل ـح ــة ال ـن ـق ــل امل ـش ـت ــرك
وسـكــة الـحــديــد» .الـفـســاد والفوضى
ّ
وال ـت ــزوي ــر عــطـلــت ق ـيــام ه ــذا الـقـطــاع

املهم بشكل حقيقي وفاعل .لكن هذه
ليست وحــدهــا مشاكل النقل الـعــام.
فـ ـه ــو ،إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ال ي ـغ ـطــي امل ـنــاطــق
ك ــاف ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وال
ي ـت ـبــع تــوق ـي ـتــا مـ ـح ــددًا وخ ـط ــة سير
واض ـحــة كـمــا فــي ال ـبــاد املـتـحـضــرة.
لـبـنــان «الـسـيــاحــي» ال يمتلك قـطــارًا
أو «مترو» أو «تراموي» ،كإسطنبول
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا .أمـ ـ ـ ــا وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـعـ ــام
(وال ـ ـخ ــاص أي ـض ــا) ف ـهــي بمعظمها
متهالكة.
فوضى النقل الـعــام سبب مــن ضمن
أس ـ ـبـ ــاب أخـ ـ ــرى ع ـ ــدة ت ــؤج ــج زح ـمــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة .مـ ـنـ ـه ــا أن
معظم اإلدارات واملــؤسـســات العامة
والشركات الكبرى تقع ضمن نطاق
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى مـ ـ ــا يـ ـجـ ـب ــر آالف
املقيمني خارجها على التوجه اليها
إلنجاز أعمالهم ومعامالتهم .يضاف
ذلـ ـ ــك الـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن نـ ـص ــف م ـل ـيــون
مواطن يدخلون بيروت يوميًا للعمل
ويخرجون منها مساء.
أضـ ــرار أزم ــة الـسـيــر ال تقتصر على
تـ ـل ــف األع ـ ـ ـصـ ـ ــاب وهـ ـ ـ ــدر الـ ـس ــاع ــات
ال ـطــوال .تتكبد الــدولــة نحو ملياري
دوالر خ ـ ـسـ ــائـ ــر سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،ب ـس ـب ــب

هو عدد اللوحات العمومية
في مقابل  30ألف لوحة
عمومية ّ
مزورة

4000
هو عدد الـ«ميني باص»
الشرعي في مقابل  12ألفًا
غير شرعية

2000
هو عدد الحافالت الكبيرة
(بوسطة) الشرعية تقابلها
 1600غير شرعية

امل ـحــروقــات ال ـتــي يـ ــزداد استهالكها
ف ــي زح ـم ــة ال ـس ـيــر ،وض ـع ــف اإلق ـب ــال
ع ـلــى االس ـت ـه ــاك ه ــرب ــا م ــن زح ـمــات
الـسـيــر خـصــوصــا فــي فـتــرة األع ـيــاد،
وإضاعة الوقت وانخفاض انتاجية
العمل .إال أن الخسارة الكبرى ،غير
املنظورة ،هي أزمــة التلوث الناجمة
عـ ــن انـ ـبـ ـع ــاث الـ ـ ـغ ـ ــازات الـ ـس ــام ــة مــن
ع ـ ــوادم الـ ـسـ ـي ــارات .فـبـحـســب مــديــرة
مــركــز حماية الطبيعة فــي الجامعة
األميركية فــي بـيــروت نجاة صليبا،
ي ـصــل امل ـع ــدل ال ـس ـن ــوي ل ـل ـت ـلــوث في

أكثر من نصف
مليون يدخلون
بيروت يوميًا للعمل
ويخرجون منها مساء

بـيــروت إلــى  ،3/microgram 32وهو
أع ـلــى بـ ـ  3.2م ــرة م ـمــن امل ـع ــدل ال ــذي
تـ ـح ــدده م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــامل ـيــة.
وه ـ ـ ــذا م ــرش ــح لـ ـ ــازديـ ـ ــاد .قـ ــف عـنــد
مــدخــل بـيــروت مــن جهة أوتــوسـتــراد
ً
صيدا مثال ،أو أنظر إليها من عاليه،
ّ
لترى سحابة من التلوث تخيم على
كشبح أصفر .بـيــروت ،من
العاصمة
ٍ
بعيد ،مدينة مريضة تغطيها كتلة
من الضباب والدخان.
ال ـس ـي ــر م ـش ـك ـلــة م ـل ـ ّـح ــة جـ ـ ـدًا ت ـ ــوازي
ب ــأهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا وخ ـ ـطـ ــورت ـ ـهـ ــا أزم ـ ـتـ ــي
ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـ ــاء .ال ـل ـج ــان الـنـيــابـيــة
اجتمعت مرارًا القرار مشروع قانون
ج ــدي ــد ل ـل ـس ـيــر .ولـ ـك ــن ،ح ـتــى اآلن ال
ش ــيء عـمـلـيــا .ب ــل األزمـ ــة إل ــى تـفــاقــم.
قــانــون الـسـيــر الـجــديــد ال ــذي أق ـ ّـر في
 ،2012 /10 /22ي ـقــول املـعـنـيــون إن
تطبيقه يتم تدريجيًا .ولكن ،يبدو أن
هذا التطبيق بدأ بمادة التوعية على
الـثـقــافــة امل ــروري ــة ،ول ـيــس بمعالجة
أسباب جذرية كإزالة النقل العام غير
ً
الشرعي مثال ،أو إدخاله في «نظام»
النقل الجديد .وهــذا ،ربما ،ألن إزالــة
املـخــالـفــات تـهــدد مـصــالــح بـعــض من
هم في السلطة!

تقرير

ّ
أصحاب الشاحنات :قطاع طرق غصبًا عنا!
آمال خليل
ي ـه ـت ــم الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــون ب ـت ـت ـب ــع أخـ ـب ــار
أصحاب الشاحنات وسائقيها .ليس
تقديرًا لعملهم ،أو استنكارًا لطريقة
ق ـ ـي ـ ــادة ب ـع ـض ـه ــم غـ ـي ــر اآلم ـ ـن ـ ــة ع ـلــى
الطرقات .وإنما ألن تحركاتهم قد تشل
حركة اآلالف في حال كرروا قطع الطرق
الــرئ ـي ـس ـيــة اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى إج ـ ــراءات
وزارة الداخلية «غير املنصفة».
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـع ـص ـي ـب ــة الـ ـت ــي عــاش ـهــا
اآلالف في نيسان الفائت عندما قطع
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون جـ ـس ــر الـ ــزهـ ــرانـ ــي كـ ــادت

أن تـتـكــرر أم ــس .مـنــذ لـيــل األحـ ــد ،بــدأ
أص ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات وس ــائـ ـق ــوه ــا
ب ــال ـت ـج ـم ــع ع ـن ــد أوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد ص ـيــدا
ـ ـ ـ ـ ال ــزه ــران ــي ف ــي اإلت ـج ــاه ــن ،تـمـهـيـدًا
لـقـطـعـهــا ب ـ ــدءًا م ــن س ــاع ــات ال ـص ـبــاح.
فـ ــور ان ـت ـش ــار خ ـب ــر ال ـت ـج ـم ــع ،ضـ ّـجــت
مواقع التواصل اإلجتماعي بمطالبة
الـ ـ ـق ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـن ـع ـه ــم م ـ ــن قـطــع
ال ـطــريــق وال ـت ـفــرج عـلـيـهــم كـمــا حصل
فـ ــي امل ـ ـ ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة .دوري ـ ـ ـ ــات ال ـ ــدرك
س ـب ـق ــت أص ـ ـحـ ــاب الـ ـش ــاحـ ـن ــات نـحــو
األوتــوسـتــراد .لكن حضورها لم ّ
يبدد
خ ـش ـيــة امل ــواطـ ـن ــن م ــن خ ـط ــر ال ـق ـطــع.

البعض لــم يرسل أوالده إلــى املــدارس
وآخرون لم يلتحقوا بأعمالهم.
مـ ــرت س ــاع ــات ال ـن ـه ــار م ــن دون قـطــع
ال ـطــريــق ،رغ ــم أن الـشــاحـنــات الـفــارغــة
ب ـ ـق ـ ـيـ ــت مـ ـ ــركـ ـ ــونـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن
وأصـحــابـهــا وســائـقــوهــا تجمعوا من
ح ــول ـه ــا« .ن ـع ـل ــم أن الـ ـن ــاس تـشـتـمـنــا
وي ـ ـت ـ ـسـ ــاء لـ ــون ع ـ ــن ذنـ ـبـ ـه ــم ف ـ ــي ق ـطــع
ال ـطــريــق ع ـل ـي ـهــم» ،ي ـقــول «أبـ ــو رب ـيــع»
الذي يوحي بأنه قائد التحرك.
استباقًا للهجمة التي قــد يتعرضون
لـهــا بـسـبــب ال ـض ــرر بــاملــواط ـنــن ،وزع
املعتصمون مـنـشــورات اع ـتــذروا فيها

مــن أبـنــاء الجنوب ،شــارحــن األسباب
التي تجبرهم على قطع الطرق .يقول
«أبو ربيع» إن «الوجع ال يوجع سوى
صــاح ـبــه» .يـسـتـعــرض األس ـب ــاب الـتــي
دفعتهم لإلعتصام الــذي «سيتصاعد
فــي ح ــال لــم تستجب وزارة الداخلية
ملطلبنا» .السبب األول «رفض الوزارة
تسجيل حوالي  6آالف شاحنة كبيرة
وخمسة آالف أخــرى متوسطة الحجم
كوسائل نقل عمومية بكلفة الرسوم
التي حددتها الدولة ،بعد قيام بعض
املتنفذين باحتكار ألفي نمرة عمومية
لـبـيـعـهــا ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء ،فـيـمــا

ت ــوزع ــت  14الـ ــف ن ـم ــرة ع ـلــى ســائـقــي
لبنان» .أما السبب الثاني فهو التشدد
في منح رخص نقل الناتج من أشغال
الحفر والبناء .ويبقى قرار «الداخلية»
بعدم تجديد تراخيص العمل لخمسة
م ــرام ــل ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـطــامــة الـكـبــرى.
إذ يضطر ســائــق الشاحنة إلــى شــراء
حـمــولــة ال ــرم ــول واألت ــرب ــة مــن مناطق
أخرى ما يؤدي الى ارتفاع الكلفة.
فــي وق ــت الح ــق ،استقبل مــديــر مكتب
وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ن ـه ــاد
املشنوق وفدًا من املعتصمني واستمع
إلى مطالبهم.
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قطاعات

ّموظفو التعاونية
يعلقون إضرابهم اليوم
بعد جدل دام  3ساعات ،قررت أمس لجنة متابعة قضية
موظفي تعاونية موظفي الدولة تعليق اإلضراب في املبنى
املــركــزي وف ــروع التعاونية ومكاتبها اعـتـبــارًا مــن الـيــوم.
وتـقــول مـصــادر اللجنة إن املوظفني سيترقبون جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء امل ـن ــوي ع ـقــدهــا ،غـ ـدًا ،وال ـت ــي م ــن املـقــرر
أن ي ــدرج عـلــى ج ــدول أعـمــالـهــا ،تـحــت الـبـنــد  ،4املــرســوم
التطبيقي لتحويل رواتبهم على أســاس القانون الجديد
لسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب بما فــي ذلــك الــدرجــات الثالث
املعطاة ملوظفي اإلدارة العامة.
بـعــض أع ـضــاء اللجنة لــم يــركـنــوا لـلــوعــود الـتــي قطعتها
الـقــوى السياسية والـكـتــل النيابية وفـضـلــوا الـتــريــث في
العودة عن اإلضراب املستمر منذ  15شباط املاضي في
انتظار الجلسة املقبلة ملجلس الــوزراء ليبنى على الشيء
ّ
مقتضاه .إال ّأن صوتًا آخر داخل اللجنة اقترح أن تكون
هـنــاك ب ــادرة حـســن نـيــة ردًا عـلــى مــا سـمــي «اإليـجــابـيــة»
املـتـمـثـلــة بــاكـتـمــال امل ـلــف ال ــذي ال تـنـقـصــه س ــوى خـطــوة
ً
واحدة ليصبح قابال للتطبيق من خالل إقراره في مجلس
الـ ــوزراء .وتـحــدث انـصــار هــذا الـطــرح عــن تفهم وتـجــاوب
واعتراف ليس باملطلب فحسب بل بالحقوق التي نصت
عليها األنظمة والقوانني النافذة.
وأوضـحــت اللجنة أن «الغاية من اإلض ــراب كانت التنبيه
ولفت النظر إلى مطالبتنا بحقوقنا املشروعة وقد تحقق
ذلك بعدما أقر الجميع بأحقية مطالبنا».
وعشية اجتماع اللجنة ،تمنت رابطة موظفي اإلدارة العامة
على موظفي التعاونية تعليق اضرابهم مؤقتًا ،افساحًا
في املجال لإليجابيات واملعالجات املنتظرة.

من ّ
يحرك لجان المتعاقدين
في التعليم الرسمي؟
دعوة الجمعية العمومية السنوية لجمعية الصناعيين اللبنانيين
بناء على المادة الخامسة والخمسين من احكام النظام االساسي لجمعية
الصناعيين اللبنانيين ،يدعو مجلس االدارة الجمعية العمومية العادية السنوية
لالنعقاد نهار السبت في  14نيسان  2018في فندق رويال ضبيه  -قاعة روبي
يبدأ التسجيل عند الساعة التاسعة صباحا ً وتبدأ الجلسة عند اعالن رئيس مجلس
االدارة اكتمال النصاب للتداول والمصادقة على جدول االعمال التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

تالوة تقرير مجلس االدارة
تالوة التقرير المالي عن الميزانية الموقوفة .2017/12/31
ابراء ذمة مجلس االدارة عن اعمال وحسابات .2017
البحث في موازنة الجمعية للعام  2018والمصادقة عليها.
انتخاب اعضاء مجلس االدارة الجديد.

يعلن رئيس مجلس االدارة تأجيل الجلسة الى الموعد المحدد ادناه في حال عدم
اكتمال النصاب القانوني وذلك في الساعة الثانية عشر ظهراً.
*يلفت مجلس االدارة نظر السادة االعضاء الى ان اجتماعات الجمعية العمومية
العادية والتي ستتحول الى هيئة انتخابية والمدعوة لالنعقاد يوم السبت في 14
نيسان  2018ال تكون قانونية عمالً باحكام المادة السادسة والخمسين من النظام
االساسي اال بحضور او تمثيل نصف عدد اعضاء الجمعية الذين سددوا
اشتراكاتهم ضمن المهلة المحددة من قبل مجلس االدارة.
*وفي حال عدم اكتمال النصاب فان مجلس االدارة يدعو السادة االعضاء الى
جمعية عمومية ثانية تعقد عند الساعة التاسعة من يوم الخميس  19نيسان2018
في المكان عينه ،ويكون هذا االجتماع قانونيا اذا حضره او تمثل فيه ثلث
االعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم ضمن المهلة المحددة من قبل مجلس االدارة.
*وفي حال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية الثانية ،تلتئم الجمعية
العمومية العادية المدعوة للمرة الثالثة بمن حضر عند الساعة التاسعة من يوم
السبت في  28نيسان  2018في المكان عينه للتداول والمصادقة على جدول
االعمال عينه.
*يذكر مجلس االدارة الصناعيين بوجوب تسديد اشتراكاتهم عن عام  2018في
مهلة اقصاها نهاية دوام  2018/3/29وذلك تحت طائلة فقدان حقهم باالشتراك
والتصويت في الجمعية العمومية السنوية وانتخاب مجلس ادارة جديد.
يرجى من السادة االعضاء ابراز بطاقة االنتساب لعام 2018عند مدخل قاعة
اجتماع الجمعية العمومية.
يمكن لالعضاء االطالع على ميزانية  2017وموازنة  2018وعلى مختلف
التقارير في مكاتب الجمعية خالل أوقات الدوام الرسمي وذلك ابتداء من
.2018/3/1
ملخص عن نظام االنتخابات لمجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين.
يذكر مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين السادة االعضاء ببعض بنود نظام
االنتخابات ومنها:
اوال" :يشترط ان يكون المرشح متمتعا ً بالمواصفات التالية:
-1ان يكون ممثالً لمؤسسة صناعية منتسبة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين
مسددة رسوم الترشيح واشتراكاتها السنوية ،لغاية  2018ضمنا" ،ضمن المهل
المحددة
ومضى على انتسابها سنة كاملة على االقل من تاريخ سريان العضوية المثبتة
بالتاريخ المدون على ايصال رسم االنتساب واالشتراك وسجالت الجمعية.
-2ان يكون من الجنسية اللبنانية واتم الواحدة والعشرين من العمر.

.
 -3ان ال يكون محكوما ً "بجناية او جرم شائن او محروما من حقوقه المدنية او
محجورا عليه او معلنا افالسه بموجب قرار او حكم من المرجع القضائي
المختص وان يتقدم بسجل عدلي ال يتعدى تاريخه شهرا واحدا من تاريخ تقديمه.
 -4ان يكون مالكا لحصة او السهم ،او مستثمر او شريك او عضو مجلس
االدارة في مؤسسة او شركة صناعية منتسبة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين.
 -5ان ال يكون المصنع الذي يمثله واقعا ً تحت احدى حاالت فقدان العضوية
المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من النظام االساسي.
 -6ان يسدد رسم الترشيح البالغ  3مليون ليرة لبنانية ،غير قابل لالسترداد من
صندوق الجمعية ،اال في حال العدول عن الترشيح بمهلة اقصاها  10نيسان
 2018قبل الساعة  16:00او رفض ترشيحه.
 -7ان يصرح عن رقم انتساب المؤسسة الصناعية الى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
ثانيا :يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بموجب تصريح موقع منه شخصيا ً
يبين فيه الفئة التي يرشح نفسه عنها وفقا ً لسجالت تصنيفه في الجمعية مع كافة
المستندات اثباتا ً الستيفائه شروط الترشيح المدرجة في المادة الثالثة من هذا
النظام ويودعها في قلم االمانة العامة في الجمعية في مركزها الرئيسي ،لقاء
ايصال ،وذلك في مهلة اقصاها  3نيسان  2018قبل الساعة  13:00واخر مهلة
لسحب الترشيح 10نيسان . 2018
ثالثا :تدرس اللجنة االنتخابية بصفتها اللجنة المولجة تنظيم العمليات االنتخابية
طلب الترشيح من حيث تطابقه والشروط المدرجة في المادة الثالثة من النظام،
واذا وجدت اللجنة االنتخابية مخالفة في احد شروط الترشيح يرفض الطلب
ويبلغ المرشح بقرار الرفض مع االسباب الموجبة بذلك.
رابعا :تنظم اللجنة االنتخابية قائمة باسماء المقبولين للترشيح والذين رفضت
طلباتهم قبل اربعة ايام من موعد انعقاد االنتخابات وذلك نهار الثالثاءالواقع فيه
 10نيسان  .2018وتنشر هذه القائمة بنفس هذا التاريخ في مركز الجمعية.
للمرشح المقبول طلب ترشيحه مراجعة اللجنة االنتخابية لتصحيح اي قيد ورد
خطأ على ان تبت اللجنة االنتخابية به خالل يومين من تاريخ الطلب يعتبر
مكتب مجلس االدارة مرجعا ً نهائيا ً للنظر او البت باي اعتراض يقدم اليه من
مرشح رفض طلب ترشيحه ،وعلى هذا االخير ان يقدم اعتراضه خالل مهلة
يومين من تاريخ نشر قوائم المرشحين المقبولين وعلى مكتب المجلس ان يبت
به خالل يومين من تاريخ تقديم االعتراض.
خامسا" :اذا انقضت مهلة الترشيح وتقدم فقط اربعة وعشرون عضوا حسب
الشروط المطلوبة ،يعتبر المرشحون المذكورون فائزون بالتزكية .واذا تقدم
عدد اقل من عدد اعضاء مجلس االدارة ،يعتبر المرشحون المذكورون فائزين،
على ان يصار الى اجراء انتخابات الختيار العدد الباقي من مجلس االدارة وفقا ً
الحكام هذا القرار.
سادسا :اذا رغبت المؤسسات الصناعية االعضاء انتداب شخصا ً لتمثيلها في
الجمعية العمومية ،ولم يكن مسجالً كممثالً عنها في سجالت الجمعية ،عليها
ابالغ االمانة العامة للجمعية بموجب كتاب موقعا من المفوض قانونا بالتوقيع
عن المؤسسة الصناعية ،عن اسم مندوبها المعتمد ،وفقا ً لنصوص المادتين  48و
 49من النظام االساسي للجمعية وذلك بمهلة اقصاها  3نيسان 2018
سابعا :ال يحق للناخب ان يشترك في االقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون
قد سلمت اليه قبل االقتراع .تتضمن البطاقة االنتخابية رقم العضو وفئته واسم
المفوض بالتوقيع .
مجلس االدارة

لم تحسم بعد قيمة الزيادة على أجرة الساعة للمتعاقدين
فــي التعليم الــرسـمــي األســاســي والـثــانــوي واملـتــرتـبــة عن
قانون سلسلة الرتب والــرواتــب .حتى اآلن ،ال يــزال األمر
مثار أخــذ ورد بــن وزي ــري التربية م ــروان حـمــادة واملــال
علي حسن خليل ،أو هذا ما تقوله مصادر رابطة املعلمني
في التعليم األساسي الرسمي .وتؤكد املصادر أن الرابطة
تـتــابــع بــاهـتـمــام حــق رف ــع أج ــرة الـســاعــة ،وه ــي ال تتبنى
الدعوة ألي إضراب لن يقدم للمتعاقد سوى خسارة قيمة
ساعات تعاقده.
لكن ح ــراك املتعاقدين الـثــانــويــن ولجنة املتعاقدين في
األساسي ّ
سربا في اليومني األخيرين ّأن اتفاقًا جرى بني
الوزيرين على رفع أجرة الساعة  1000ليرة للمتعاقدين
مــن غـيــر حملة اإلج ـ ــازات فــي التعليم األســاســي بحيث
ترتفع األجــرة من  15ألف ليرة إلى  16ألفًا ،و 2000ليرة
لحملة اإلجازات التعليمية والجامعية لتصبح  20ألف ليرة
ً
بــدال مــن  18ألـفــا .أمــا أجــرة الساعة للثانوي ـ ـ فئة ثانية
ً
فتكون  30ألف ليرة بدال من  27ألفًا وللثانوي ـ ـ فئة أولى
ً
 36ألف ليرة بدال من  32ألفًا.
وفــي انتظار بــت األج ــرة الجديدة ومــع أحقية املتعاقدين
بــاالس ـت ـقــرار الــوظ ـي ـفــي ث ـمــة م ــن ي ـح ـ ّـرك ب ـعــض لجانهم
ألسباب سياسية وانتخابية ،إذ يبدو مستغربًا أن تكون
هناك خمس لجان تتحدث باسم املتعاقدين واملستعان
بهم وال يوجد تنسيق في ما بينها .إحــدى هذه اللجان،
التي تسمي نفسها «اللجنة الفاعلة» ،نفذت أمس إضرابًا
واعتصامًا لم يلتزم به جميع املتعاقدين .رئيسة اللجنة
ن ـســريــن شــاهــن أع ـل ـنــت رف ــض أي مـ ـب ــاراة مـفـتــوحــة او
م ـح ـص ــورة ،مـعـلـنــة أن لـجـنـتـهــا ق ــدم ــت م ـش ــروع قــانــون
إلجراء دورات تدريبية يليها امتحان ومن ثم دخول مالك
التعليم األساسي .املفارقة أن تطرح شاهني عدم استثناء
أي فئة مــن التثبيت بحيث يشمل الـقــانــون امل ـطــروح كل
املتعاقدين مجازين وغير مجازين وفــوق السن وتحت
الـســن واملستعان بهم ومتعاقدي امل ــواد اإلجــرائـيــة ومن
هم متعاقدون على حساب صندوق املدرسة ومتعاقدي
املعلوماتية.
وإلى حني إقرار املشروع ،أكدت شاهني ضرورة رفع اجرة
الساعة كما نص عليها القانون بنسبة  %45أي ما يعادل
ً
ابتداء من أيلول .2017
 8000ليرة لبنانية،

12

الثالثاء  6آذار  2018العدد 3412

مجتمع
على الحافة

أية «بيئة» من باريس 4؟
حبيب معلوف
ما هي املشاريع املصنفة «بيئية» التي ستعرض على
مؤتمرات التمويل الدولية التي يتم التحضير لها؟ ال
سيما مؤتمر باريس  4املخصص لدعم «االستثمار»
فــي لـبـنــان؟ كيف سيتم تصنيفها واخـتـيــارهــا؟ ومن
حـ ّـدد الحاجات ووضــع الخطط ومــع من تـ ّـم مناقشتها
وإشباعها درسًا؟
ي ـقــال إن بينها مــا يتعلق بــالـنـفــايــات الـصـلـبــة وامل ـيــاه
املبتذلة والـســدود السطحية لتخزين املـيــاه ،باإلضافة
إل ــى امل ـشــاريــع فــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة… وكـلـهــا مـشــاريــع
تحتاج إلى دراســات تخطيط استراتيجية ،أو دراسات
بيئية معمقة ،كان يجب أن تندرج ضمن استراتيجية
ُ
التنمية املستدامة ...التي لم تنجز بعد! فعلى ّأي أساس
ً
سيتم طلب التمويل؟! وهل نحن بحاجة فعال لتمويل
خارجي ،أو حتى للشراكة مع القطاع الخاص ملعالجة
مشاكل ناتجة في معظمها عن سوء اإلدارة وفسادها
أكثر من ّأي سبب آخر؟!
في موضوع النفايات الصلبة ،لم تذهب الحكومة في
االتـجــاه الصحيح ،مع اإلش ــارة إلــى أن االتجاهات التي
ُ
ت ــرض ــي املـسـتـثـمــريــن (ال ــدول ـي ــن أو املـحـلـيــن) ليست
بــالـضــرورة هــي االتـجــاهــات الصحيحة الـتــي ُيفترض
تـحــديــدهــا .مــع الـعـلــم أيـضــا أن «مـلـخــص الـسـيــاســات»
ّ
فــي إدارة الـنـفــايــات ال ــذي تبنته الحكومة دون نقاش،
ل ــم ي ـت ـ َّ
ـن املـ ـب ــادئ االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـ ّـدد ّأيـ ــا من
االتجاهات يجب أن نسلك ومــا هو نــوع املشاريع التي
ُيـطـلــب تمويلها ،خـصــوصــا أن بـعــض مــن يخطط في
وزارة البيئة ،لم يقتنع ّ بدمج جميع أنــواع النفايات في
ّ
مصرًا على فصل تلك الصلبة
استراتيجية واحدة وظل
عن السائلة (لعدم االختصاص)! باإلضافة إلــى عدم
ّ
مـنــاقـشــة م ـب ــادئ يـمـكــن أن نـتـجــنــب فـيـهــا الـكـثـيــر من
ّ
النفايات املصنفة خطرة ،ال سيما مبدأ االسترداد .فإذا
عرفنا أن معظم النفايات املصنفة خطرة هي مستوردة،
ّ
ّ
املصدر رقم واحد إلى لبنان) ،لكنا
(وأن أوروبا ال تزال
استفدنا من فرصة عقد املؤتمرات للبحث في كيفية
اسـتــرداد بعض أنــواع السلع التي تتحول إلــى نفايات
خطرة إلى بلد املنشأ فال نحرقها أو نطمرها أو نرميها
في البر والبحر.
ولو كانت لدينا استراتيجية للتنمية املستدامة ،والتي
كان من املفترض من بني أول مهامها تحديد الـوليات،
ّ
لـكــانــت مـنـحــت األول ــوي ــة لـتـجــنــب ال ـض ــرر عـلــى إنـشــاء
ّ
مـشــاريــع تـصــنــف «تـنـمــويــة» .وف ــي ه ــذه ال ـحــال ،أولــويــة
معالجة مياه الـصــرف على إنـشــاء الـســدود السطحية
لجمع املياه غير الضرورية ،والتي تأخذ عــادة الحصة
األكـبــر مــن الـتـمــويــل ،حسب «استراتيجية» املـيــاه عام
 .2010فكيف نطلب إنشاء سدود سطحية في وديان
يتم تحويل مياه الصرف إليها؟! ثم كيف نجمع كميات
إضافية من املياه في حني األولــويــة ملعالجة الهدر في
الشبكات الذي يتجاوز الـ%30؟!
وحسب ما ُس ّرب من التحضيرات لتمويل املشاريع التي
قد تبلغ ما يقارب  17مليار دوالر ،فإن الحصة األكبر
املطلوبة هــي لقطاع النقل والـطــرقــات والـجـســور ،وهي
مشاريع ملصلحة تجار السيارات الصغيرة (والشركات
املنتجة طبعًا) أكثر مما هي ملصلحة التنمية في لبنان!
مع العلم أننا لم نتعلم شيئًا من التجارب التاريخية في
هذا املجال ،إذ أخذت مشاريع البنية التحتية منذ بداية
التسعينيات حـصــة األس ــد مــن تـمــويــل امل ـشــاريــع ،في
وقت زادت أزمة السير بدل أن تنخفض (مع استنزاف
االقـتـصــاد الوطني بالعمالت الصعبة وزي ــادة فــاتــورة
االستشفاء ملعالجة األمراض الناجمة عن تلوث الهواء)،
وال زلنا نسير في نفس املنهجية االستنزافية!
حــال الـصــرف الخاطئة على توسيع الـطــرق والجسور
مثل حال السدود السطحية التي تأتي في املرتبة الثانية
(لطلب التمويل) والتي ال نحتاجها أبـدًا ،مثل حاجتنا
لسياسات غير مكلفة لتشجيع النقل العام وسياسات
ضبط االستهالك ووقف السرقة والهدر في قطاع املياه،
كما في قطاع الطاقة.
تــأخــرت وزارة الـبـيـئــة كـثـيـرًا فــي اق ـت ــراح استراتيجية
للتنمية املستدامة ،وقــد كانت مهمة رئاسة الحكومة،
األك ـثــر إلـحــاحــا مــن الـبـحــث عــن تـمــويــل خــارجــي غير
ضـ ـ ــروري ،اإلشـ ـ ــراف عـلـيـهــا وال ــدع ــوة ملـنــاقـشـتـهــا مع
الــوزارات والقطاعات املعنية كافة ،قبل طلب االستثمار
من الداخل (القطاع الخاص) والخارج.

ّ
تنوع بيولوجي

هل ندع اللقلق يعبر بسالم؟
في مثل هذه األيام تبدأ
الطيور المهاجرة رحلتها
السنوية .يقع لبنان على ممرٍّ
أساسي لهجرة الطيور عبر
الصدع األفريقي األوراسي
الذي ُيعتبر األهم في العالم
بالنسبة للعديد من الطيور
المهاجرة .جمعيات محلية
وعالمية ناشدت رئيس
الجمهورية لجعل هذا
الممر آمنًا للطيور المهاجرة.
فهل تفشل السلطات
ّ
المختصة في ضبط الوضع،
بعد البدء بتطبيق قانون
الصيد البري ألول مرة ،بالرغم
من التشكيك ،أن السلطة
التي لم تعرف تطبيق قرار
المنع الكلي ،كيف تستطيع
أن ّ
تطبق قرار «التنظيم»
الخرافي؟!
ّ
بينت آخــر الــدراســات وجــود أكثر من
 395نوعًا من الطيور في لبنان ،منها
م ــا ه ــو مـهــاجــر ومـنـهــا م ــا ه ــو مـقـيــم.
ي ـقــع ل ـب ـنــان ع ـلــى أهـ ــم مـ ـم ــرات هـجــرة
ال ـط ـيــور ف ــي ال ـعــالــم .ك ــل سـنــة وخ ــال
هجرة الربيع والـخــريــف ّ
تمر املاليني
من الطيور فوق لبنان في طريقها إلى
مناطق تكاثرها في آسيا وأوروبــا أو
إلى مناطق اشتائها في أفريقيا.

عنق الزجاجة
إن طــريــق الـطـیــران األفــریـقــي  -البحر
األحمر في البحر األحمر ،الذي تعتبر
جبال لبنان بمثابة «عنق الزجاجة»
ل ـه ــا ،ه ــو أحـ ــد أهـ ــم خ ـط ــوط ال ـط ـيــران
لـلـطـيــور امل ـه ــاج ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم ،حيث
ت ـه ــاج ــر ال ـط ـي ــور م ــرت ــن س ـن ــوي ــا فــي
الربيع من الجنوب إلــى الشمال وفي
الـخــريــف (بــالـعـكــس) مــن شـمــال الـكــرة
األرضية إلى الجنوب الدافئ.
الطيور املهاجرة فوق لبنان تستوطن
م ـســاحــة شــاس ـعــة ت ـم ـتـ ّـد م ــن أوروب ـ ــا
إل ــى آس ـيــا ،بحيث أن لـبـنــان هــو عنق
ّ
الـ ــزجـ ــاجـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــور املـ ـح ــلـ ـق ــة ال ـت ــي
ال ت ـس ـت ـط ـيــع الـ ـهـ ـج ــرة فـ ـ ــوق ال ـب ـح ــر،
وبــال ـتــالــي عـلـيـهــا امل ـ ــرور ع ـبــر لـبـنــان.
من هنا فــإن قتل مجموعة ّ
معينة من
ّ
هذه الطيور املحلقة قد يعني القضاء
على املجموعة الكاملة لدولة ّ
معينة.

ّ
فالطيور املحلقة مثل اللقلق والبجع
والـجــوارح بحاجة للتيارات الهوائية
ّ
تتكون فقط فــوق ّ
البر
الساخنة التي
وذل ـ ـ ــك كـ ــي ت ــرت ـف ــع إل ـ ــى ع ـل ــو شــاهــق
ّ
يمكنها من التحليق ملساحات طويلة
دون الـحــاجــة إل ــى الــرفــرفــة وبــالـتــالــي
ت ــوف ــر ال ـج ـه ــد والـ ـط ــاق ــة األس ــاس ـي ــن
لنجاتها خالل الهجرة .من هنا نراها
ّ
تحلق في دوائر وهي ترتفع مستعملة
هذه التيارات الهوائية الصاعدة.

ال ـ ـبـ ــري ي ـن ـت ـهــي بـ ـت ــاري ــخ  31ك ــان ــون
ّ
الـثــانــي  2018وك ــل مـخــالـفــة بـعــد هــذا
ّ
التاريخ سوف تالحق وتغرم بحسب
ق ــان ــون ال ـص ـيــد الـ ـب ــري  .580بــالــرغــم
مــن ذلــك تـ ّـم توثيق عـ ّـدة مخالفات من
بعد إقـفــال مــوســم الصيد ،وقــد أرســل
الـتـحــالــف الـلـبـنــانــي للمحافظة على
ال ـط ـي ــور (األع ـ ـضـ ــاء ش ـ ــادي عـ ـن ــداري,
جــولــي لـبـنــان وف ــؤاد عـيـتــانــي) صــورًا
ل ـط ـي ــور ال ـل ـق ـلــق الـ ـت ــي ت ـ ـ ّـم ق ـت ـل ـهــا فــي
منطقة الـبـقــاع منذ أي ــام وفــي قرنايل
وعميق والضنية وجبل تربل وبيت
عوكر ...على سبيل املثال.
وزارة البيئة أعلنت منذ شهر تقريبًا
أنها منحت خالل العام املاضي 16102
رخ ـص ــة ص ـيّــد ب ـ ــري ،ك ــأن ــه «إنـ ـج ــاز»،
ف ــي ح ــن ت ـلــقــى م ــن تـبـقــى م ــن عـلـمــاء
َ
الخبر بالكثير
البيولوجيا في لبنان
م ــن األسـ ــف والـ ـح ــزن ،ب ــأن ي ـكــون دور

تدمير أماكن الراحة
الـ ـطـ ـي ــور املـ ـه ــاج ــرة ب ـح ــاج ــة ألم ــاك ــن
لـ ـل ــراح ــة اآلمـ ـن ــة ع ـل ــى ط ـ ــول طــريـقـهــا
حـيــث يمكنها الـعـثــور عـلــى مــا يكفي
م ــن الـ ـغ ــذاء الس ـت ـع ــادة قــوت ـهــا .ولـكــن
مــع الـتــدمـيــر املستمر لـلـمــوائــل املهمة
للطيور ،على وجــه التحديد الغابات
واألماكن الرطبة ،تصبح أماكن الراحة
نادرة .كما أن صيد الطيور العشوائي
واستعمال املبيدات السامة يزيد من
الضغوط على الطيور املهاجرة.
قــدرت جمعيات متابعة عــدد الطيور
ُ
ال ـتــي تـقـتــل سـنــويــا ف ــي لـبـنــان بأكثر
مـ ــن  2.6م ـل ـي ــون طـ ـي ــر! ت ـن ـت ـمــي ه ــذه
الطيور إلى مختلف األنواع املسموحة
واملحمية .كما تقتل هذه الطيور خالل
أي ــام الـسـنــة كلها دون اح ـتــرام موسم
التكاثر.

منح  16102رخصة صيد ّ
بري خالل
العام الماضي ليس إنجازًا
وزارة البيئة تنظيم قتل الطيور بدل
حمايتها!
ت ــم تـسـطـيــر ع ــدة م ـخــال ـفــات مـنـهــا ما
ّ
تمت إحالته للسلطات املختصة كما
ّ
تمت مصادرة املئات من الطيور البرية
واملعروضة للبيع في سوق األحد في
بيروت ّ
وتم إطالقها .من ناحية أخرى
ك ــان هـنــالــك تـقـصـيــر ف ــي ن ــواح أخ ــرى
وم ـنــاطــق أخ ـ ــرى .ل ـكــن ع ـلــى املـجـتـمــع
األهلي مواصلة الضغط لدعم وتعزيز
اإلجراءات اإليجابية التي ّ
تم اتخاذها
ك ـم ــا ب ــال ــدالل ــة ع ـل ــى ن ـق ــاط الـتـقـصـيــر
لتحسينها.

ّ
تعدد الوسائل والنتيجة واحدة

ُ
تـعـتـمــد فــي لـبـنــان وســائــل ع ــدة لقتل
الـطـيــر مـنـهــا ب ـن ــادق ال ـص ـيــد ،الـشـبــك،
الـ ــدبـ ــق ،م ــاك ـي ـن ــات م ـح ــاك ــاة أص ـ ــوات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــور ،ال ـ ـط ـ ـيـ ــور امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــورة ال ـت ــي
ُ
ت ـس ـت ـع ـم ــل ل ـ ـجـ ــذب ال ـ ـط ـ ـيـ ــور ال ـب ــري ــة
ل ـ ـص ـ ـيـ ــدهـ ــا أو ب ـ ـ ـغـ ـ ــرض الـ ـتـ ـق ــاطـ ـه ــا
وبيعها...إلخ.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ب ـ ــرزت أنـ ــواع
جــديــدة مــن طــرق القتل وهــي مطاردة
أس ــراب الـطـيــور املحلقة ملـعــرفــة مكان
م ـب ـي ـت ـهــا ف ــي ال ـل ـي ــل ل ــإج ـه ــاز عـلـيـ ّهــا
تـحــت جـنــح الـظــام فـقــط مــن أجــل لــذة
الـقـتــل .كـمــا هـنــالــك ط ــرق أخ ــرى وذلــك
ُ
باستعمال األضــواء في الليل تنصب
تحت شجرة خالية من األوراق لجذب
ً
ال ـط ـي ــور امل ـه ــاج ــرة ل ـي ــا م ـثــل الـسـ ّـمــن
وغيرها .عند رؤيــة الضوء والشجرة
ّ
ي ـحــط الـطـيــر لــاس ـتــراحــة وي ـت ـ ّـم قتله
ب ــأسـ ـخ ــف الـ ـ ـط ـ ــرق امل ـم ـك ـن ــة وب ــأك ـب ــر
األعداد!

رسالة مفتوحة

ما الذي ّ
تغير؟

آالف الطيور املجروحة من الصيادين
تموت سنويًا في لبنان عبثًا .منها ما
ّ
يتم جلبه إلى جمعيات مهتمة أو أفراد
ّ
ويـتــم االعتناء بها على نفقة األف ــراد.
منها ما يموت ومنها ما يكون ّ
معوقًا
لألبد واألقوياء منها يتم إطالقها.
ّ
ينص القانون على أن موسم الصيد

سرب
طيور
مهاجرة

بــامل ـنــاس ـبــة ،ق ــام ــت م ـج ـمــوعــة م ــن 52
ج ـم ـع ـيــة ب ـي ـئ ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة
مــن ضمنهم شــركــاء لجمعية الطيور
العاملية  BirdLife Internationalفي 28
بلدًا بتوقيع رسالة مفتوحة موجهة
إلـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـلـبـنــانـيــة
لتفعيل معاهدة الـســام بــن اإلنسان
وال ـط ـي ــور ف ــي ل ـب ـنــان والـ ـت ــي كـ ــان قــد
أطلقها الرئيس عون في نيسان 2017
ّ
بالتشدد في تطبيق
 .وتطالب الرسالة
قــانــون نظام الصيد الـبــري فــي لبنان
( )2004/580خالل هجرة الربيع هذه
الـسـنــة وف ــي جـمـيــع األوق ـ ــات ،وبــوقــف
قتل الطيور املمنوع صيدها وبجعل
سـ ـم ــاء ل ـب ـن ــان آمـ ـن ــة ل ـع ـب ــور ال ـط ـي ــور
املـ ـه ــاج ــرة وخـ ــاصـ ــة طـ ـي ــور ال ـل ـق ـل ــق .
خـتـمــت الــرســالــة« :م ــع اق ـت ــراب موسم
هـجــرة الــربـيــع نـحــن قـلـقــون ج ـدًا على
ســامــة ال ـط ـيــور ال ـعــائــدة إل ــى أوروب ــا
والتي ننتظر عودتها بشغف».
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لجنة المستأجرين
في مؤتمر صحافي

المدينة
هاكاثون
ّ
حلول للتخفيف من تلوث الهواء

تعقد لجنة الدفاع عن حقوق
املستأجرين في لبنان ،مؤتمرًا
صحافيًا الساعة الثانية عشرة من
ظهر اليوم ،في مركز االتحاد الوطني
للنقابات.
¶¶¶

ً
عز الدين تحاور طالبا

بمناسبة يوم املرأة العاملي ،تعقد
وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية
عناية عز الدين (الصورة) ً
لقاء حواريًا

عند الساعة الثانية عشرة والربع
ظهرًا مع طالب جامعة فينيسيا على
مسرح الجامعة.
¶¶¶

سفارة أوستراليا ّ
تفعل
التواصل بين الجاليتين

(هيثم الموسوي)

نظمت شــركــة  e-EcoSolutionsومــركــز «أي بي
تــي» للطاقة ،للمرة األول ــى فــي لبنان والـشــرق
األوســط «هاكاثون املدينة» في لبنان ،بعنوان
«حـلــول للتخفيف مــن تـلـ ّـوث الـهــواء الناتج من
وسائل النقل في املدن اللبنانية» ،برعاية رئيس
مجلس الــوزراء سعد الحريري ،وبالتعاون مع
مركز  - Universcienceمدينة العلوم والصناعة
الفرنسي ،وبدعم من «بيريتيك» ووزارة البيئة
وب ــرن ــام ــج األمـ ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ف ــي لـبـنــان
ونقابة املهندسني في بيروت ،وجامعة القديس

يوسف واملركز الفرنسي في لبنان.
«هاكاثون املدينة» في كانون الثاني
بعد إطالق
ُ
من العام الجاري ،ق ّدم أكثر من  140طلب تسجيل
م ــن ال ـخ ـب ــراء والـ ـط ــاب م ــن مـخـتـلــف امل ـج ــاالت
والخلفيات ،واختير  37مشاركًا نهائيًا لتشكيل
الفرق والعمل على إيجاد الحلول للتخفيف من
تأثير تلوث الهواء الناتج من وسائل النقل.
عـمــل امل ـشــاركــون ط ــوال ثــاثــة أي ــام عـلــى ابتكار
الـنـمــاذج األول ـيــة لحلولهم املقترحة وتصميم
وإن ـت ــاج ه ــذه ال ـن ـمــاذج ،واخ ـت ـتــم ال ـيــوم الـثــالــث

ب ـح ـفــل ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ف ــي جــام ـعــة ال ـقــديــس
يوسف  -حرم العلوم والتكنولوجيا ،بحضور
ال ــوزي ــرة الـســابـقــة ري ــا ال ـح ـســن ،مـمـثـلــة رئـيــس
مجلس ال ــوزراء سعد الحريري ،وألقيت خالله
كلمات لرؤساء املؤسسات املشاركة.
وفازت أربعة فرق مشاركة بعد عرض مشاريعها
ّ
أم ـ ــام ل ـج ـنــة تـحـكـيــم دولـ ـي ــة ،ووع ـ ــد امل ـنــظ ـمــون
«بتقديم الدعم للفائزين وتأمني الضغط الالزم
لدى الوزارات املعنية لتحويل املشاريع البارزة
إلى حلول فعلية قابلة للتطبيق».

الحركة الثقافية
ّ
تكرم عاطف علبي

تخريج دورة
«المستجيب األول»

«معًا نبدع» تكريمًا
للمرأة العربية

ّ
كرمت الحركة الثقافية في انطلياس أمس،
ُ
الدكتور عاطف سهيل علبي« ،ملا قدمه للثقافة
والعلم والبحث االستراتيجي والفكر السياسي»،
كما جاء في كلمة الدكتور الياس كسابّ .قدمت
ّ
املكرم الدكتورة ماري ناصيف الدبس ،أستاذة
ُ
اللغة الفرنسية وآدابها في كلية التربية .وعلبي
حائز على دكتوراه دولة من جامعة موسكو،
وعمل  12سنة رئيسا للمصلحة االقتصادية
والتجارية في وزارة الزراعة واستاذا محاصرا
كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية في
الجامعة اللبنانية .له مؤلفات عديدة في االقتصاد
والسياسة واالحصاء والثروة الحيوانية.

ّ
تسلم  19عنصرًا من مفارز السير في
محافظة الشمال أمس ،شهادات تخرج من
دورة «املستجيب األول» التي تنظمها جمعية
«رودز فور اليف» لقوى األمن الداخلي،
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني.
وتأتي الدورة من ضمن برنامج تدريبي ـ من
املفترض أن يشمل تباعًا كل املحافظات ـ
مخصص لعناصر مفارز السير والدراجني
ليكونوا مؤهلني للتدخل اإلنقاذي السريع
تثبيتًا ألوضاع ذوي اإلصابات البالغة ،نظرًا
إلى أنهم يكونون غالبًا أول الواصلني إلى
مسرح الحوادث.

ّ
أكدت رئيسة مجلس املرأة العربية للمسؤولية
االجتماعية لينا الدغالوي مكرزل «أن حصول
مساو ألجر الرجل وتمثيلها
أجر
ٍ
املرأة على ٍ
بنفس نسبة الرجال ،في مكان العمل يحتاج
إلى  217عامًا» بحسب تقارير العام املاضي.
وأضافت أنه «برغم ذلك ،ال ّ
يشوه هذا األمر
اإلنجازات التي حققتها املرأة العربية» .كالم
خالل «مهرجان املرأة العربية
مكرزل جاء ّ
 »2018الذي نظمه املجلس ،للسنة الرابعة على
التوالي ،أول من أمس ،برعاية رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري ،وبالتعاون مع املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي.

تقيم السفارة األوسترالية ،عند
العاشرة والنصف من صباح
الساعة
ً
اليوم ،احتفاال يهدف إلى تفعيل
قنوات التواصل مع الجالية اللبنانية
 األوسترالية ،في قصر نوفل فيساحة التل ـ طرابلس .ويأتي هذا
االحتفال ملناسبة يوم املرأة العاملي،
وبدعوة من السفير األوسترالي غلني
مايلز.
¶¶¶

«الدي» تطلق «مراقبة
انتخابات »2018

تطلق الجمعية اللبنانية من أجل
ديمقراطية االنتخابات «الدي» ،الساعة
السادسة من مساء اليوم ،عملية
مراقبة االنتخابات النيابية .2018
ولهذه الغاية ،تنظم احتفالها على
مسرح املدينة في الحمرا.
¶¶¶

معرض صور في
Beirut Warehouse

 Rudelهو عنوان معرض الصور
ّ
للمصور سفني
الفوتوغرافية ّ
ماركواردت .توثق الصور املشهد
القديم لبلدة برينزلور بيرغ في برلني
الشرقية ومشهد موسيقى التكنو في
برلني في ثمانينيات القرن العشرين
َ
وما بعدهاُ .يفتتح املعرض الخميس
 15آذار في ،D Beirut Warehouse
ً
مقرونا للمرة األولى بفنون سمعية
وبصرية .وتتخلل املعرض فعاليات
عدة منها لقاء مع الفنان.
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رياضة

الكرة اللبنانية
عاش بيتر
أسعد لحظاته
في النادي
البيروتي
(مروان بو
حيدر)

بقامته الفارعة وبشرته
السمراء حفر بيتر بروسبر
الترينيدادي اسمه في
ذاكرة عشاق األنصار .لعب
إلى جانب دوايت يورك نجم
اليونايتد ،وإلى جانب «ملك
ملوك» قلوب األنصاريين
في زمانه ،دايفد ناكيد.
التقته «األخبار» في ملعب
«بيروت البلدي» ،وكان
حديث طويل ،عالق في
ذاكرة الهداف القديم
حسن عطية
بدايته في الدوري اللبناني كانت في
ن ــادي األن ـصــار ع ــام  .1997ال يخفي
بـيـتــر أن بــوابــة قــدومــه ك ــان مــواطـنــه
دايفيد ناكيد .معاصروه يتذكرونه:
«مـ ــاي ـ ـس ـ ـتـ ــرو» خ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط ،ال ـ ــذي
«اسـ ـتـ ـق ــدم» ب ـي ـتــر ب ــروس ـب ــر لـيـمــولــه
بـ ــال ـ ـكـ ــرات .فـ ـ ــاز ب ـي ـت ــر مـ ــع األنـ ـص ــار
بـلـقـبــن لـ ـل ــدوري ف ــي مــوس ـمــه األول
 98-97موسمه الثاني  ،99-98أي ّ
مر
وقـ ـ ٌـت ط ــوي ــل .ل ـكــن ل ــم ي ـنــس ال ـه ــداف
«ال ـك ــاري ـب ـي ــان ــي» ت ـفــاص ـيــل ال ـثــاثــة
عشر عــامــا الـتــي قضاها كــاعــب في
ال ـ ــدوري ،إذ إن ــه يــذكــر ع ــدد األه ــداف

ال يشاهد مباريات الدوري
اللبناني إنما المهمة منها
فقط وال يتابع أخبار المنتخب
التي سجلها مع الفريق في األنصار
سجل في موسمه األول  23هدفًا ،أما
الـثــانــي فقد سجل فيه  17هــدفــا ،مع
األخـ ــاء األه ـلــي سـجــل  .15مــع امل ـبـ ّـرة
سبعة أه ــداف ،واختتم مسيرته في
عام  2010في نادي الراسينغ كل هذه
التفاصيل لم تذهب من ذاكرة بيتر.
ـدرب
ي ـش ـغــل ب ـي ـتــر حــال ـيــا م ـن ـصــب مـ ـ ٍ
ف ــي ال ــدرج ــة ال ــراب ـع ــة ل ـفــريــق ال ـهــال
ال ـن ــاع ـم ــة ،وهـ ــو م ـ ــدرس ري ــاض ــةٍ في
مــدرســة امل ــروج .يـعــرف لبنان وصــار
سنوات كمدرب
هو بلده .عمل لعشر
ٍ
ف ــي أكــادي ـم ـيــة دي ـف ـيــد نــاك ـيــد ولـكـنــه
توقف عن التدريب هناك .وفي سؤاله

بيتر بروسبر

التريندادي يتذكر
عــن األكــاديـمـيــة وم ــا تـقــدمــه لـلــدوري
اللبناني وإذا ما كان هدفها تجاريًا
فقط ،يعتقد بيتر بأن هدفها وسفرها
«ي ـ ـ ـصـ ـ ــب ف ـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ــاع ـ ـبـ ــن
الـشـبــان ألنـهــا تعمل على تطويرهم
وت ـس ــاع ــده ــم ع ـلــى ص ـقــل مــوهـبـ ِـتـهــم
الكروية بشكل أســرع» .ال يخفي أبدًا
ٌ
تجاري
أن الهدف من سفر األكاديمية
أيـضــا ،األكــاديـمـيــة كــانــت تسافر الى
ويلز وبرشلونة وإيطاليا ،ولكنها لم
تمنح شبانًا من هنا إلى هذه البالد.
وبــروس ـبــر يـتـحــدث بـلـغــة «الـخـبـيــر»
ومزهو بشهادة يحملها من االتحاد
اآلسيوي.
يتذكر كل شيء .عند قدومه لم يواجه
أي مشاكل مع النادي وال مع الالعبني
ألن ـ ـهـ ــم رح ـ ـب ـ ــوا ب ـ ــه ب ـ ـصـ ــدر واس ـ ـ ــع.
س ــاع ــدوه ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم وخـصــوصــا
مواطنه ناكيد« ...في كرة القدم يجب
عليك دائـمــا أن تقدم أفضل مــا لديك
وأن تحافظ على مستواك» .وفي هذا
الـخـصــوص تـحــدث بيتر عــن طريقة
ت ــدرب ــه ع ـنــدمــا كـ ــان الع ـب ــا وب ــأن ــه لم
يكتف بالحصص التدريبية للفريق
إنما كان يتعامل بعقلية «احترافية»،
ويــذهــب لـيـتــدرب مـنـفــردًا مــرتــن في
اليوم ألنه يعتبر أن وقت التدريب لم
يكن كافيًا.
مشكلة بيتر الوحيدة التي واجهها
في مسيرته كانت مع نادي األنصار
والفيفا .ذهب للعب في ترينداد وهو
مــرتـبــط بـعـقــد مــع ال ـن ــادي اللبناني.
لكنه لــم يتحدث كثيرًا عــن تفاصيل
ّ
مجرد
الـحــادثــة وب ــدا كــأنــه يعتبرها
مشاكل ّعادية قد تواجه أي العب كرة
ق ــدم .يفضل بيتر العيش فــي لبنان
ولـكـنــه يـســافــر مــن فـتــرة إل ــى الثانية

لـيـطـمـئــن ع ـلــى أوالده .وي ـع ـلــل بيتر
بقاءه في لبنان أنه عاش هنا وبنى
حياته هنا ،وعــن عــدم مشاركته في
املونديال مع منتخب بالده (شاركت
بـ ـ ـ ــاده مـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ــدة) ً ي ـج ـي ـ ُـب بـيـتــر
ب ـص ــوت ي ـح ـمــل غـ ـص ــة« :لـ ــم أس ـت ــدع
علمًا أني كنت قبل ذلك العبًا دوليًا».

يتذكر الترنداديين!

أرقام
1997

أول موسم
له مع األنصار

ّ 40هدفًا

سجلها مع األنصار

 21عامًا

عدد السنوات التي
قضاها في لبنان

2010

اختتم مسيرته
في الراسينغ

إي ـ ــرول م ــاك ـف ــرالي ــن ،بـيـتــر بــروس ـبــر،
ودايـ ـف ــد ن ــاك ـي ــد .ث ــاث ــة أس ـم ــاء ملعت
في سماء الدوري اللبناني جميعهم
م ــن ت ــري ـن ــداد ،أم ــا ال ـي ــوم فــالــاعـبــون
الـ ـت ــريـ ـن ــداي ــون ال ي ـ ــري ـ ــدون الـ ـق ــدوم
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ألن األوض ـ ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال
تعجبهم ،واخ ـتــاف الـثـقــافــة ،حسب
بروسبر .ولكن السبب الرئيسي قبل
كــل هــذه األسـبــاب هــو العامل املــادي
وم ـس ـت ــوى ال ـ ـ ـ ــدوري .ف ـهــم يـفـضـلــون
ال ــرحـ ـي ــل إلـ ـ ــى أي بـ ـل ــد أوروبـ ـ ـ ـ ــي أو
إل ــى ش ـمــال ال ـق ــارة األم ـيــرك ـيــة ألنـهــم
يـحـصـلــون ع ـلــى م ــرات ــب أف ـض ــل .أمــا
ع ــن األج ــان ــب ال ـحــاضــريــن ال ـي ــوم في
الدوري اللبناني «قلة منهم جيدون،
ن ــوع ـي ــة ال ــاعـ ـب ــن اخ ـت ـل ـف ــت وق ـي ـمــة
ال ــدوري وحـ ّـدة املنافسة انخفضت»،
ي ـشــرح «ال ـخ ـب ـيــر»« :ف ــي الـفـتــرة التي
لعبت فيها كانت الفرق أفضل وكلها
ت ـس ـع ــى إل ـ ــى امل ـن ــاف ـس ــة وال ــاعـ ـب ــون
األجانب كانوا أقوى» .بيتر بروسبر
ال ي ـشــاهــد م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدوري كـثـيـرًا
إنما املهمة منها فقط .والغريب أنه ال
يتابع أخبار املنتخب اللبناني أبدًا.

األنصار منزله
عاش بيتر أسعد لحظاته في النادي

البيروتي ،إذ حصد األلقاب في القلعة
الـخـضــراء وأشـبــع ذاكــرتــه بالسعادة
وخـيـبــات األم ــل هـنــاك .يحب الفريق
ك ـث ـي ـرًا ،ل ـعــب ف ــي ف ــري ــق َدخ ـ ــل كـتــاب
غينيس لألرقام القياسية بأحد عشر
دوريًا على التوالي .وعند سؤاله عن
أفضل مدرب في تاريخ لبنان ،أفضل
العــب ،وأفضل فريق ،كانت األجوبة
جميعها من األنصار .استرسل بيتر
في الحديث عبد الفتاح شهاب ،واحد
من أفضل الالعبني في لبنان .أما عن
ع ــدن ــان ال ـش ــرق ــي ف ـي ـقــول ب ـي ـتــر بــأنــه
«لــم يكن الــرجــل املـثــالــي على صعيد
التكتيك إنما هو املــدرب األفضل في
قدرته على توحيد صفوف الالعبني
وجمع كتيبةٍ من اللبنانيني وجعلهم
ً
ي ـق ــدم ــون كـ ـ ــرة ج ـم ـي ـل ــة» .كـ ــان يـمـلــك
ع ـق ـل ـيــة االنـ ـتـ ـص ــار ويـ ـع ــرف م ــن أي ــن
تؤكل الكتف ،يقول .أما عن األنصار
الـيــوم يـقــارن بيتر مــا بــن السابقني
والـحــاضــريــن ،ســابـقــا ك ــان الــاعـبــون
يلعبون من أجل اسم النادي من أجل
الجمهور والقميص ،الـيــوم ال يملك
الــاع ـبــون ه ــذه ال ـ ــروح أبـ ـ ـدًا .عــاقـتــه
باإلدارة أكثر من عادية فهو ال يعرف
الــاع ـبــن ال ـحــال ـيــن ،وم ــن ح ــن إلــى
آخر إذا قابل رئيس النادي نبيل بدر
يتحدثون لكن ال تجمعهم أي أمــور
فيما يخص النادي.

من الذاكرة« :النجمة»
يـ ـ ـح ـ ــب ب ـ ـي ـ ـتـ ــر م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
ويـعـتـبــرهــا م ـب ــاراة خــاصــة لجميع
ال ــاعـ ـب ــن ،إذ أنـ ـه ــا تـ ـف ــرض عـلـيــك
ـف كـ ـبـ ـي ــر وه ــي
أن ت ـل ـع ـب ـه ــا بـ ـشـ ـغ ـ ٍ
بـمـثــابــة تـحـ ٍّـد مـهــم ج ـدًا لــه يـجــب أن
ي ـقــدم ف ـيــه أف ـضــل م ــا لــديــه م ــن أجــل
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كأس اإلتحاد اآلسيوي
انتهى الجزء األول من مواجهات «الجيران» ،اللبنانية ـ السورية ،ضمن مسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،لمصلحة السوريين .أمس ،فاز الوحدة على األنصار  2ـ 1
ضمن المجموعة الثالثة التي أقيمت على ملعب صيدا ،رغم أن المباراة محسوبة على أرض
الوحدة .وجرت المباراة من دون جمهور استنادًا إلى اتفاق مسبق .واليوم ،سيكتمل الجزء
الثاني ،بلقاء العهد والجيش السوري عند الثالثة ظهرًا ،على ملعب المدينة الرياضية ،بحضور
الجمهور هذه المرة ،لكون المباراة محسوبة على أرض العهد

لبنان يخسر المواجهة األولى ّ
ضد السوريين

َ
ُ
«الوحدة» يسقط األنصار
والعهد يواجه «الجيش» اليوم
عبد القادر سعد

ابن النويري
يـبـلــغ بـيـتــر ال ـي ــوم  48عــامــا
ٌ
وهــو ٌأب لــولــديــن ،شــابــة في
سـ ــن ال ــرابـ ـع ــة وال ـع ـش ــري ــن
درس ــت الصيدلة وابـنــه في
س ــن  ،17وه ـم ــا يـعـيـشــان
ف ــي ب ـلــدهــم األم تــري ـن ـيــداد
وتـ ــوبـ ــاغـ ــو .أم ـ ــا ال ـ ــوال ـ ــد أي
ب ــروس ـب ــر ف ـهــو يـعـيــش في
طـلـعــة ال ـنــويــري مــع زوجـتــه
الثانية وهي لبنانية.

أخالق
موصوفة
في حديث مع زميله سابقًا
ف ــي ن ـ ــادي املـ ـب ــرة ال ـح ــارس
حـ ـ ـس ـ ــن ب ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــار ،تـ ـح ــدث
األخ ـي ــر ع ــن «أخـ ـ ــاق بيتر
ال ـتــي كــانــت م ـم ـي ــزة» ،وعــن
قــدراتــه البدنية والتهديفية،
مشيرًا إلى أن بيتر لم يكن
هدافًا فقط إنما كــان العبًا
جماعيًا بامتياز.

ال ـ ـنـ ــادي والـ ـجـ ـمـ ـه ًــور ألن ـ ــه ال ــدرب ــي
ال ــذي يـحـمــل قـيـمــة كـبـيــرة بالنسبة
لـ ـه ــم .يـ ـت ــذك ــر أنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـح ـتــاج
ل ـتــرك ـيــز واس ـت ـع ــداد ب ــدن ــي وذه ـنــي
خصوصًا تحت ضغط الحاضرين
في املدرجات ،الذين كانوا يجلسون
ع ـل ــى أسـ ـط ــح األبـ ـنـ ـي ــة وي ـت ـس ـل ـقــون
أعمدة اإلنارة ،املباراة ما زالت مهمة
للناديني ولكنها على صعيد األداء
لم تعد كما في السابق.
ال ينسى بيتر مباراته أمام النجمة
ف ــي امل ـل ـعــب ال ـب ـل ــدي .امل ـ ـبـ ــاراة ال ـتــي
انـتـهــت  ،4-4أم ــا عــن أف ـضــل م ـبــارا ٍة
خاضها أمام النجمة ،فهي مباراته
األولى بمواجهته في طرابلس حيث
انتهت بفوز األنصار بهدف سجله
بنفسه .يقول إنــه قبل تلك املـبــاراة
ك ــان الـكــل يـتـحــدث عـنـهــا ،الجمهور
واملــدرب والالعبون ،فهمت في ذلك
الــوقــت أنـهــا كــانــت بالفعل تعنيهم
وت ـه ـم ـهــم وع ــرف ــت م ــا ال ـ ــذي تـعـنـيــه
لهم .يعلق بيتر على اختالف عقلية
ً
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ويـ ـ ـض ـ ــرب م ـث ــا
العبيه في الهالل الناعمة« :يتلقون
البطاقات العتراضهم على الحكم ال
الرتكابهم األخطاء وهي مشكلة في
الذهنية الكروية بالنسبة له».
يــرفــض بـيـتــر أن ي ـقــول بــأنــه أفـضــل
أجنبي في تاريخ لبنان ،إنما يطرح
م ـف ـتــرضــا أن ــه م ــن امل ـم ـكــن أن يـكــون
مــن األف ـضــل .يحلم بــأن يـصــل يومًا
ال ــى ال ـتــدريــب فــي أوروب ـ ــا ،ويسعى
لـلـحـصــول عـلــى ش ـهــادة بــدرجــة «أ»
فــي الـتــدريــب مــن االت ـحــاد اآلسـيــوي
فـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ـ ــت .أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ن ـي ـت ــه
الـتــدريــب فــي دوري الــدرجــة األولــى،
فهو ال يطمح إلى ذلك حاليًا.

مرة جديدة يسقط األنصار في لبنان ضمن مسابقة كأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي .فـمـمـثــل لـبـنــان ال ـثــانــي فـشــل لـلـمـبــاراة
الثانية تواليًا في تحقيق الفوز ،وهــذه املــرة أمــام الوحدة
ال ـس ــوري ،حـيــث خـســر  2 - 1عـلــى ملعب ص ـيــدا .لــم ينجح
األن ـصــار فــي اسـتـغــال عــامــل األرض حيث كــانــت األخـيــرة
تلعب ضد األنصاريني نظرًا لسوء حالتها ،في وقت غاب
فـيــه جـمـهــور األن ـص ــار إلقــامــة الـلـقــاء خـلــف أبـ ــواب مقفلة،
لكونها على أرض الوحدة.
خ ـســارة لــم يستحقها األن ـص ــاري ــون بـعــد أن ت ـقــدم بهدف
السنغالي الحاج مليك في الدقيقة  ،12لكن هداف األنصار
وال ــدوري اللبناني كــان «ال ــداء والـ ــدواء» فــي امل ـبــاراة .فمن
جهةّ ،
سجل هدف األنصار الوحيد ،ومن جهة ثانية أضاع
العديد من الفرص ،أبرزها تلك التي أصابت العارضة في
الشوط الثاني ،إضافة إلى العديد من الكرات التي جانبها
ال ـحــظ .فـهــذه ال ـكــرة كــانــت مفصلية فــي ال ـل ـقــاء ،حـيــث كــان
الـتـعــادل  1 - 1بعد تسجيل ال ـســوري بــاســل مصطفى في
الدقيقة  .37فلو دخلت كــرة الحاج ماليك لكانت النتيجة
ً
 1 - 2لألنصار بدال من أن تكون  2 - 1بعد خطف السوريني
لهدف التقدم عبر محمد الحسن في الدقيقة .60
األنصار ظهر بصورة قد تكون األفضل منذ فترة طويلة.
ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،كـ ــان ال ـف ــري ــق م ـت ـجــان ـســا .مـنـطـقـيــا،
األنـ ـص ــار ل ــم يـسـتـحــق ال ـخ ـس ــارة أمـ ــام فــريــق ل ــم يـتـفــوق
فنيًا .صحيح أن الوحدة يلعب بصفوف محلية سورية
مــع غياب الــاعــب األجنبي مقابل أربـعــة العبني أجانب
لألنصار ،إال أن اثنني من األجــانــب ،وتحديدًا الليبيري
ثـيــو يــوكــس وال ـس ــوري ثــائــر ك ــروم ــا ،ال يـقــدمــان مــا هو
متوقع منهما .لإلنصاف ،علينا أن ال ننسى أن ظروف
الفرق السورية هي ظروف صعبة بسبب الحرب .خالصة
الجولة الثالثة لألنصار هي ّ
تجمد رصيده عند الثالث
ُ
نقاط من فوز على ظفار العماني في الجولة األولى ،لكن
الفرصة بالتأهل ما زالت قائمة حيث ستتجدد املواجهة
فــي األس ـبــوع املقبل فــي  13ال ـجــاري على ملعب املدينة
الرياضية .وسيعود الجمهور األنصاري في هذه املباراة،
لكونها محسوبة على أرضه ،وبالتالي قد تكون الفرص
األخير لألنصار كي ُيبقي على أماله بالتأهل .فاملنافسة
على املركز األول قوية ،خصوصًا مع فوز الفيصلي أمس
على ضيفه ظفار  0 - 2ليتصدر املجموعة برصيد سبع

نقاط أمام الوحدة الثاني بخمس نقاط.
مــواج ـهــة ثــانـيــة سيحتضنها لـبـنــان ال ـي ــوم عـنــد الـســاعــة
الثالثة ظهرًا على ملعب املدينة الرياضية ،حني يستضيف
الـعـهــد فــريــق الـجـيــش ال ـس ــوري ،ضـمــن املـجـمــوعــة الثانية
حيث يملك العهد أربــع نقاط من تعادل مع ال ــزوراء وفوز
على املنامة البحريني ،فيما لم يحقق الجيش السوري أي
فــوز مع تعادلني ،لكن من دون تلقي الشباك أي هــدف ،ما
يعني أن الفريق السوري يملك خط دفاع قوي .أمر تحدث
عنه املدير الفني للعهد باسم مرمر ،في املؤتمر الصحافي
ّ
تصعب
أمس قبل املباراة .فقد رأى مرمر أن هذه النقطة قد
من مهمة العهد في الفوز .لكن في الوقت عينه لم يسجل
الـفــريــق أي ه ــدف حـيــث ت ـعــادل مــرتــن سـلـبــا ،وه ــو أم ـ ٌـر قد
يشكل نقطة ضعف لدى السوريني أمام خط دفاع عهداوي
مميز ،هو األفضل في البطولة املحلية.
ومــرة جــديــدة «يسقط» أحــد العبي العهد فــي هفوة خالل
معسكر الـفــريــق قـبــل امل ـب ــاراة .ص ــورة ج ــرى تناقلها على
ُ
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـتـمــاعــي تـظـهــر الع ــب الـعـهــد حسني
الــزيــن وه ــو يــدخــن الـنــرجـيـلــة ،قـبــل مـبــاراتــه اآلس ـيــويــة .ما
يـعــرفــه امل ـتــاب ـعــون ،هــو أن تــدخــن الـنــرجـيـلــة لـيــس غريبًا
عــن الالعبني اللبنانيني ،ومــن يرصد العبي الـفــرق ،ســواء
النجمة أو األن ـصــار أو الـصـفــاء أو غـيــرهــم ،يمكن التقاط
العددي من الصور ملعظم العبي تلك الفرق .فاملسألة ليست
محصورة بالعهد فقط ،وحتى بالفرق اللبنانية ،ذلــك أن
تـلــك اآلف ــة مــوجــودة فــي املنتخبات اللبنانية ،والـتـجــارب
السابقة وحتى املــراســات لــدى االتـحــاد مــوجــودة ،وتثبت
أن «املرض» ليس محصورًا في العهد فقط .ولكن هذا يبقى
ً
فـعــا مشينًا بالنسبة إل ــى أش ـخــاص ريــاض ـيــن ،ويصير
كارثيًا عندما يصير عاديًا ،وال يعاقب عليه أحد.
رغم ذلك ،تبدو األمور في نادي العهد سائرة نحو إجراءات
داخـلـيــة لـلـحــؤول دون تـكــرار هــذه الـهـفــوات ،خصوصًا أن
اإلدارة ال تقبل أن يـكــون العـبــوهــا متفلتني ،رغــم أنـهــا في
ق ــرارة نفسها تعلم أن الــاعــب الـلـبـنــانــي ممكن أن يهرب
مــن املـعـسـكــر إلرضـ ــاء أه ــوائ ــه إن لــم ُيـسـ َـمــح لــه بــذلــك .لكن
املسؤولني في النادي يتساءلون أيضًا عن التوقيت املتكرر
ملثل هذه التسريبات التي غالبًا ما تكون قبل أي استحقاق
ومـبــاراة للعهد .ويتساءل أحــد املسؤولني الكبار في بطل
لبنان :هل هذا هو التوقيت ّالصحيح عشية املباراة؟ وهل
هكذا يكون الدعم لفريق يمثل لبنان؟ طبعًا ذلــك ال يلغي
أنه يجب معاقبة الالعبني على أخطاء من مثل هذا النوع.

العب األنصار الحاج ماليك يحتفل بهدفه مع خالد تكه جي وأبو بكر كامارا (طالل سلمان)
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عاد ماركو رويس بقوة من
غياب طويل لمدة  8أشهر بسبب
ّ
ليسجل أهداف فريقه
اإلصابة،
في المباريات الثالث األخيرة في
«البوندسليغا» .عودة يطمح هذا
ّ
النجم أن تتكلل بمشاركته بمونديال
روسيا الصيف المقبل

ماركو رويس

عودة
على طريق
المونديال

◄ ميالن االيطالي مهتم بالالعب
◄ توتنهام يدخل على الخط

المباريات
األوروبية
ميالن مرشح

«بيب» مجد جديد

لم يتعرض أرسنال ألربع هزائم متتالية في جميع البطوالت
منذ موسم  ،2002فرصة أرسني فينغر «األخيرة» ستكون في
الدوري األوروبي حيث تشكل مواجهة أرسنال وميالن املباراة
موقف حرج
األهم واألبرز في دوري الـ ،16املدرب الفرنسي في
ٍ
جدًا ،خصوصًا أن الفريق يبدو بعيدًا عن التأهل لدوري األبطال
ونتائجه مخيبة جدًا حتى بعد استقدام مختاريان وأوباميانغ.
في املقابل يبدو املقاتل جينارو غاتوزو في أحسن األحوال مع
فريقه ميالن وهو الحديث األبرز في املدينة اإليطالية ،غاتوزو
الذي يحقق نتائج إيجابية في الدوري وفي أوروبا يحاول أن
يكسب «فرصة» الدوري األوروبي إلعادة ميالن إلى الواجهة
بالفريق إال أن
األوروبية ،وعلى الرغم من املشاكل املالية املحيطة
ّ
ومثابرًا على فعل شيء يكلل به
الفريق لم يتأثر ويبدو عازمًا
ِ
موسمه.

يبحث جوسيب غوارديوال عن العودة إلى التتويج بلقب دوري
ّ
كمدر ٍب لنادي مانشستر سيتي ،الذي
أبطال أوروبا وهذه املرة
حقق انتصارًا مهمًا جدًا على تشيلسي في بداية األسبوع نهار
بهدف دون مقابل ،ويستضيف السيتي نهار األربعاء
األحد
ٍ
ُ
نادي بازل السويسري الذي مني بخسار ٍة ثقيلة على أرضه
ذهابًا  ،4-0ويقدم بيب مع فريقه موسمًا استثنائيًا يؤكد فيه
من جديد بأنه واحد من األفضل في العالم ،هذا وبات السيتي
قريبًا جدًا من حسم لقب الدوري رسميًا ،خصوصًا أنه يتصدر
الدوري وفي جعبته  70نقطة ،خسارة واحدة فقط ،وثالثة
تعادالت ويبدو بأن السيتي سيكون ثاني املتأهلني اإلنكليز بعد
ليفربول.
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رياضة

حسن زين الدين
ك ـث ـيــرة ه ــي املـ ـ ــرات ال ـت ــي خـ ــرج فيها
ماركو رويس من امللعب متأملًا وغاب
بـعــدهــا لـفـتــرات طــويـلــة .أك ـثــر مــن 30
إصابة ّ
تعرض لها هذا النجم األملاني
منذ قدومه إلى بوروسيا دورتموند
عام  .2012رقم مهول طبعًا.
ب ــات روي ــس مـعـتــادًا عـلــى اإلصــابــات
وال ـغ ـيــابــات ،حـتــى لـيـبــدو مستغربًا
إذا م ـ ّـر مــوســم ل ــم ي ـت ـعــرض ف ـيــه هــذا
ّ
الـنـجــم لــإصــابــة .ه ــذه الـلـعـنــة كلفت
رويـ ـ ـ ـ ــس ك ـ ـث ـ ـ ّي ـ ـرًا .حـ ـ ـ ـ ـ ّـدت ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مــن
طموحاته وأثــرت على مسيرته .رغم
اإلصابات الكثيرة فإن رويس ُي َعد من
نجوم الـكــرة األوروب ـيــة فــي السنوات

األخ ـيــرة .يكفي الـقــول هنا أنــه سجل
حتى اآلن  92هــدفــا وصـنــع  61هدفًا
فــي  194م ـبــاراة مــع دورت ـمــونــد .لكن
لـنـتـخـ ّـيــل ل ــو ل ــم ي ـت ـعـ ّـرض ل ـه ــذا ال ـكـ ّـم
مــن اإلصــابــات والـغـيــابــات ،بالتأكيد
ك ــان اآلن ف ــي م ـكــان آخـ ــر ،ف ــي مــرتـبــة
أخــرى على صعيد النجومية .لــو لم
ي ـت ـعـ ّـرض ل ـكــل ذلـ ــك ،مل ــا ع ــاش «رول ــز
رويــس» ،كما ُيلقب ،الحسرة الكبيرة
م ــرارًا وتحديدًا عند غيابه عــن كأس
ال ـعــالــم  2014وكـ ــأس أوروبـ ـ ــا ،2016
مكتفيًا بمشاركة مـحــدودة فــي كأس
أوروبا .2012
ي ــرى ال ـب ـعــض أن رويـ ــس ه ــو مــاركــو
فـ ــان ب ــاس ــن هـ ــذه األي ـ ــام رغـ ــم أوج ــه
االختالف طبعًا في اإلمكانيات وفي

مركز اللعب ،إال أن الحديث هنا هو
عن اإلصابات ،إذ إن النجم الهولندي
اعتزل في سن  28عامًا لهذا السبب.
يمكن قول ذلك في مكان ما .لكن الفرق
أن فان باسنت شارك في املونديال .في

رويس يتوق بشدة ليكون حاضرًا
في المونديال للمرة األولى
إيطاليا تحديدًا عام  .1990واألهم أنه
رفــع كــأس أوروب ــا عــام  1988في بالد
روي ــس بــالــذات ،على ملعب «أوملبيا
شتاديون» السابق في ميونيخ ،بعد
أن تألق بهدفه التاريخي الطائر في

مــرمــى االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،كما أنه
نال الكرة الذهبية .أما نجم دورتموند
فـلــم تـتــح لــه الـفــرصــة إلب ــراز موهبته
ع ـل ــى ن ـح ــو ك ــام ــل وقـ ـ ــول ك ـل ـم ـتــه فــي
املناسبات الكبرى .ربما يبدو رويس
أقــرب إلــى العــب مــن بــاده كــان يسير
ن ـح ــو م ــرت ـب ــة ع ــال ـي ــة ف ــي ال ـن ـجــوم ـيــة
لـكــن كـثــرة اإلص ــاب ــات قتلت مسيرته
ل ـي ـض ـطــر ل ــاعـ ـت ــزال ب ـس ــن  27ع ــام ــا.
الحديث هنا طبعًا عــن سيباستيان
دايسلر نجم بايرن ميونيخ السابق.
اإلص ــاب ــة األخ ـي ــرة ا ّل ـتــي ت ـعـ ّـرض لها
روي ـ ـ ــس ك ــان ــت مـ ــؤثـ ــرة ل ـل ـغ ــاي ــة .فــي
نهائي كــأس أملــانـيــا املــوســم املاضي
أص ـيــب رويـ ــس ب ــالــرب ــاط الـصـلـيـبــي.
غادر امللعب حزينًا رغم أن دورتموند
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تـ ِّـوج باللقب .كــان النبأ قاسيًا عليه:
غـيــاب مل ــدة  8أش ـهــر .ه ـكــذا ،لــم يلعب
روي ـ ـ ــس أي مـ ـ ـب ـ ــاراة حـ ـت ــى ال ـع ــاش ــر
مـ ــن شـ ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ع ـن ــدم ــا سـ ّـجــل
م ـشــارك ـتــه األولـ ـ ــى ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة أم ــام
هـ ــام ـ ـبـ ــورغ ف ـ ــي «الـ ـب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا».
كــانــت الـفــرحــة كبيرة للجماهير في
م ــدرج ــات مـلـعــب «س ـي ـغ ـنــال إي ــدون ــا
ب ــارك» بـعــودة نجمهم .هتف حوالى
ّ
متفرج باسمه .بعدها شارك
 80ألف
روي ــس فــي  3م ـبــاريــات فــي البطولة
وس ـج ــل ف ــي ك ــل م ـن ـهــا هـ ــدف فــريـقــه
الــوحـيــد آخ ــره السبت أم ــام اليبزيغ.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـخ ـط ــى روي ـ ــس
الـحــارس وســدد فــي الشباك .سريعًا
اس ـت ـعــاد مـكــانـتــه كــالـنـجــم األول في
الـ ـف ــري ــق .عـ ــاد ل ـي ـت ـص ـ ّـدر ال ـع ـن ــاوي ــن.
مدهش حقًا أن العبًا ُيصاب بخيبات
متكررة بتعرضه لإلصابات والغياب
الطويل عندما يكون في قمة مستواه
ّ
ومتحمسًا .هــذه قوة
ثــم يـعــود قــويــا
رويس التي يثبتها بعد كل غياب.
ه ــذه الـ ـع ــودة ال ـقــويــة ال ـت ــي يحققها
روي ـ ــس ح ــال ـي ــا ع ـ ــادت ل ـت ـف ـتــح أع ــن
الـفــرق األوروب ـي ــة الـكـبــرى عليه .قيل
إن م ــواط ـن ــه ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب ،م ــدرب
لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي الـحــالــي ،يرغب
ف ـ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـلـ ـي ــه م ـ ـج ـ ــددًا ب ـعــد
تجربتهما الناجحة مع دورتموند.
ال ـفــريــق اإلن ـك ـل ـيــزي اآلخـ ــر تــوتـنـهــام
دخ ـ ــل ع ـل ــى الـ ـخ ــط أخ ـ ـي ـ ـرًا .ك ـ ــذا فـقــد
ُح ـك ــي ع ــن اه ـت ـمــام إي ـطــالــي بــالـنـجــم
األملـ ـ ــانـ ـ ــي قـ ـ ـ ــادم م ـ ــن مـ ـ ـي ـ ــان .ال شــك
ب ــأن ان ـت ـقــال رويـ ــس سـيـكــون حــديــث
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة،
خصوصًا أن الالعب لم يخف رغبته
بـخــوض تجربة خارجية مــع بلوغه
 28عامًا .لكن املسألة ،طبعًا ،تتوقف
على سالمته من اإلصابات.
غير أن تفكير رويس حاليًا في مكان
آخ ـ ـ ــر .روي ـ ـ ــس يـ ـت ــوق بـ ـش ــدة ل ـي ـكــون
حــاضـرًا فــي املــونــديــال للمرة األول ــى.
لكن ،مجددًا ،فإن املسألة تتوقف على
س ــام ـت ــه م ــن اإلصـ ــابـ ــة ح ـت ــى مــوعــد
انطالق الحدث بعد  3أشهر.
خ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام إص ــابـ ـت ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ،لــم
ّ
مستعد
يتوان رويس عن القول بأنه
ّ
ليستمر في لعب
ليدفع كل ما يملك
ال ـك ــرة وتـبـتـعــد عـنــه اإلص ــاب ــات .كــان
تصريحه مؤثرًا جـدًا ،ولقي تعاطفًا.
ّ
يستحق رويس أن يكون مبتسمًا في
روسيا ،مبتسمًا ،ولو ملرة واحدة.

معركة في ويمبلي

بورتو ّ
«يودع» باكرًا

زيزو ّ
ضد إيمري

ثالث الزائرين إلنكلترا هذا األسبوع في دوري األبطال هو
يوفنتوس اإليطالي ،حيث يهبط ضيفًا على توتنهام في الصرح
العظيم ويمبلي ،يعتبر هذا اللقاء لقاء القمة في سهرة األربعاء،
ٌ
مهمة صعبة بانتظار يوفنتوس في أراضي اإلنكليز خصوصًا
بهدفني مقابل اثنني حيث ُمنح
بعد التعادل ذهابًا على ملعبه ً
اليوفي ضربتي جزاء سجل واحدة وأضاع أخرى ليضيع معها
انتصار .ورغم كل هذا إال أن األرقام تظهر تفوقًا لفريق بوكيتينو
ذهابا ،الفريق اللندني عاد للسكة الصحيحة مع انطالقة العام
الجديد ،حيث لم يخسر أبدًا في ّأي من البطوالت التي يشارك
تشيلسي
فيها واستطاع توتنهام أن يخطف املركز الرابع من
ٌ
في األسبوع املاضي من الدوري اإلنكليزي املمتاز ،مباراة يطمح
فيها اليوفي لالستمرار والتقدم في البطولة األوروبية على غرار
املواسم املاضية أما حلم توتنهام قد يكون بعيد املنال بالوصول
إلى اللقب األوروبي.

يسعى ليفربول الى املحافظة على نتائجه اإليجابية في اآلونة
انتصارات في آخر أربع
أربعة
ٍ
األخيرة ،كتيبة يورغن كلوب حققت ٌ
مباريات ثالث منها في الدوري وواحدة كانت في ذهاب دوري أبطال
أوروبا على ملعب الدراغاو أمام بورتو ،ويحل األخير نهار الثالثاء
ضيفًا على ليفربول في ملعبه أنفيلد ،والذي قام بدوره بضمان
ٍّ
بانتصاره ذهابًا بخمس ٍة مقابل ال شيء ،وفي حال
لتأهله
جزئي ِ
ِ
ُ
تأهل «الحمر» الذين يبدون بأنهم أكثر ضمانًا للعبور ستكون
عودتهم الى الدور الربع النهائي بعد تسع سنوات غابها الفريق عن
هذا الدور ،نجاح كلوب هذا في أول مشارك ٍة له مع الفريق في هذه
البطولة سيكون مثاليًا لتعويض اإلخفاقات املاضية ،إذ إن الفريق لم
ّ
يحقق أي بطول ٍة في األعوام األخيرة ،ويتصدر هجوم الليفر قائمة
أقوى هجوم في البطولة األوروبية بـ 28هدفًا منها  19هدفًا للثالثي
الهجومي ّاملتألق فيرمينو وصالح وماني  7منها لفيرمينو في حني
يتشارك كل من صالح وماني نفس عدد األهداف ( 6أهداف).

ً
َ
دوري األبطال عقدة لكل باريسي ،فالفوز بهذه البطولة
يشكل لقب ٌ
له أبعاد ثقافية .أبناء مارسيليا هم الفريق الفرنسي الوحيد الذي
ً
يحمل اللقب ،ومن أجل هذا دفع باريس سان جيرمان أمواال طائلة
على مر السنوات األخيرة لكنه على الرغم من ذلك لم يحقق هدفه.
حلم سان جيرمان يواجه هذا األسبوع ريال مدريد املنتشي أوروبيًا
والنازف محليًا ،حيث تشكل قمة حديقة األمراء الحدث األهم.
انشغال الصحافة بإصابة نيمار غطت على أداء الفريق الجيد في
املباريات األخيرة ،فهل سيصب هذا الغياب في مصلحة الفريق
أمام الريال الذي فاز في ملعبه بعد مبارا ٍة مثالية ذهابًا ،وفي الجهة
املقابلة يسعى زيدان مدرب «امللكي» الى خطف التأهل إذ أن البطولة
األوروبية هي فرصة زيزو األخيرة إلنقاذ موسمه خصوصًا بعد
عودة أداء الريال للتذبذب في الليغا ،وفي ظل الشكوك التي تحوم
حول غياب بعض الالعبني ،تم استدعاء جميع الالعبني ملباراة سان
جيرمان.
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العالم

الحدث على الرغم من تأكيده التزام بالده باالتفاق النووي الذي وصفه بأنه «وثيقة جوهرية» ،وتطلعها إلى إقامة
«تعاون جيد» مع إيران ،إال أن جان إيف لودريان لم يظهر قادرًا على التحرر من الهواجس األميركية إزاء االتفاق،
والتي ّ
خيمت على جدول زيارته طهران .إزاء ذلك ،بدا المسؤولون اإليرانيون متوحدين وجازمين في رفضهم
أي تعديل على الخطة ،أو أي مساس بالبرنامج الباليستي لبالدهم

ّ
«تشاؤم» يخيم على زيارة لودريان
إيران تحذر األوروبيين :ستندمون على «إرضاء» واشــ
فـ ــي وق ـ ــت ك ــان ــت ف ـي ــه ق ــاع ــة امل ـت ـحــف
الــوطـنــي اإلي ــران ــي ت ـغـ ّـص بــالــوافــديــن
ً
إل ــى معاينة أكـثــر مــن  50عـمــا أثــريــا
ُ
وفنيًا استقدمت من متحف «اللوفر»
الفرنسي إلى إيران ألول مرة في تاريخ
البالد ،كان وزير الخارجية الفرنسي،
جــان إيــف لــودريــان ،يجري مباحثات
«ش ــاق ــة» م ــع امل ـس ــؤول ــن اإلي ــران ـي ــن،
ـرض ال يبدو أن تحقيقه بسهولة
بـغـ ٍ
إعــادة تنشيط العالقات الثقافية بني
ال ـب ـل ــدي ــن ،والـ ـت ــي ت ــم االتـ ـف ــاق عليها
خــال زي ــارة الــرئـيــس حسن روحــانــي
إلى باريس في كانون الثاني /يناير
 .2016لـ ـ ــودريـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي اسـتـقـبـلـتــه
املحافظة بهجوم
اإليرانية
ِ
الصحافة ً
كالمي واصفة إيــاه بـ«الضيف الفظ»
و«خــادم تــرامــب» ،حــاول جهده إبعاد
هــذه التهمة األخيرة عنه ،ساعيًا في
إقـ ـن ــاع اإلي ــرانـ ـي ــن بـ ــأن ت ـح ــرك ب ــاده
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء هـ ــا األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن لـ ـي ــس إال
استجابة ملخاوف لديهم ،لكن طهران
أصـ ـ ـ ّـرت ع ـلــى ال ــرب ــط ب ــن ال ـت ـحــركــات

حاول لودريان أن ال تبدو
بالده بمظهر المستجيب
لضغوط ترامب
األوروبـ ـي ــة وب ــن مــاحـظــات الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب ،على االتفاق
ال ـنــووي ،مـحــذرة أوروب ــا مــن خطورة
املضي في هــذا املـســار .في الخالصة،
استنتج لودريان أنه «ما يزال أمامنا
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» ،ف ـي ـم ــا ل ـ ّـوح ــت
إي ــران بقدرتها على إنـتــاج يورانيوم
عــالــي التخصيب «خ ــال  48ســاعــة».
نتيجة تطرح املزيد من الشكوك حول
«الـخـطــة املشتركة الـشــامـلــة» ،وتبقي
ـواربــا أمــام إمكانية استفادة
الـبــاب مـ ِ
«الجمهورية اإلسالمية» من العائدات
االقـتـصــاديــة لــاتـفــاق ،أقـلــه فــي املــدى
املنظور.
واخ ـت ـتــم ل ــودري ــان ي ــوم ــه امل ــاراث ــون ــي
بـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ش ـ ــدد ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى أن
ً
ثـمــة «ع ـمــا كـثـيـرًا يـتـعــن ال ـق ـيــام بــه»
بخصوص برنامج إيــران للصواريخ
الباليستية ودورهـ ــا فــي الـصــراعــات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة .وأكـ ـ ــد الـ ــوزيـ ــر ال ـفــرن ـســي
أن بـ ــاده س ـتــواصــل مـبــاحـثــاتـهــا مع
ال ـجــانــب اإلي ــران ــي ،الف ـتــا إل ــى أهـمـيــة
«إيجاد سبيل لتحقيق االستقرار في
امل ـن ـط ـقــة» .ول ـئــن حـمـلــت تـصــريـحــاتــه
ّ
هذه نبرة تشاؤمية ،إال أنها بدت أقل
حدة من تلك التي أدلى بها ألسبوعية
«جورنال دو ديمانش» قبيل وصوله
طهران ،والتي رأى فيها أن البرنامج
الباليستي اإليــرانــي «يخالف قــرارات
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن ،ويـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ح ــاج ــة
إيران»ّ ،
ملوحًا لإليرانيني بـ«عقوبات
دولـ ـ ـي ـ ــة» فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم ي ـع ـم ـل ــوا عـلــى
«تبديد املخاوف» إزاء هذا البرنامج.
ن ـب ــرة تـصـعـيــديــة ي ـب ــدو أن «الـ ـح ــزم»
الــذي قوبلت به من طــرف إيــران حمل
صــاح ـب ـهــا ع ـلــى ال ـت ــراج ــع ع ـن ـهــا ،من
ً
دون أن يعني ذلك تبدال جوهريًا في
املوقف.
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ،مـحـمــد
جــواد ظريف ،اعتبر ،في تصريحات
استبق بها زيارة لودريان ،أن «الدول
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تـ ـب ــدي تـ ـط ــرف ــا س ـي ـضـ ّـر
ب ـس ـي ــاس ـت ـه ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف»،

لودريان خالل جولة على معرض «اللوفر» في وسط طهران (أ ف ب)

محذرًا األوروبيني من «التفاني» في
إرضاء الواليات املتحدة على حساب
مـصــالـحـهــم .وأش ــار إل ــى أن «أوروب ــا
لم تتمكن بسبب سياسات واشنطن
من اإليفاء بالتزاماتها ،وخاصة تلك
املتعلقة بقطاع املصارف» ،مستنتجًا
أن أوروبا ومعها أميركا «ليستا في

م ــوق ــع ي ـخــول ـهـمــا ف ــرض شــروطـهـمــا
على بلد الـتــزم بتعهداته بالكامل».
ّ
وذكـ ـ ــر بـ ــأن «األوروبـ ـ ـي ـ ــن س ـبــق وأن
ت ـ ـب ـ ـنـ ــوا خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات خـ ــاط ـ ـئـ ــة أس ـ ـفـ ــوا
عليها الح ـقــا» ،مضيفًا أنـهــم «الـيــوم
أيـضــا يرتكبون الخطأ ذاتــه وســوف
ي ـنــدمــون بــال ـتــأك ـيــد» .ه ــذه ال ـســرديــة

ّ
تصور مغاالة أوروبــا في إبداء
التي
ال ـق ـلــق إزاء «ال ـبــال ـي ـس ـتــي اإلي ــران ــي»
ً
نــزوال عند رغبة ترامب في ربط هذا
ال ـب ــرن ــام ــج ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي تـحــت
طائلة إلغاء األخير ،اجتهد ّلودريان
فــي الـهــروب منها ،إال أنــه تلقى على
ما يبدو الكالم نفسه من املسؤولني

اإلي ــران ـي ــن ك ــاف ــة ،م ــا أوحـ ــى بـتــوحــد
إيـ ـ ــران ف ــي رف ـض ـهــا أي ت ـعــديــل عـلــى
االت ـفــاق ،وبــأن ذلــك الــرفــض ليس من
باب رفع السقف الــذي يمكن التنازل
عنه.
خالل لقائه ،عصر أمس ،بروحاني،
استمع الوزير الفرنسي إلى تحذير

إسرائيل تطالب بعقوبات على الصواريخ اإليرانية بمدى  300كلم!
مــع ب ــدء ل ـق ــاءات رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامني
نـتـنـيــاهــو م ــع امل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن ،كـشـفــت الـقـنــاة
الـعــاشــرة فــي التلفزيون اإلســرائـيـلــي عــن أن نتنياهو
سـيـطــالــب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ببعض
التعديالت على االتفاق النووي مع إيــران ،وهي تشمل
أن تفرض االتفاقية املعدلة عقوبات وقيودًا على تصنيع
صــواريــخ يتعدى مــداهــا  300كـلــم ،بمعنى أنـهــا تريد
أن تشمل الصواريخ التي تــزود بها طهران حــزب الله
وتشكل خطرًا على العمق االستراتيجي اإلسرائيلي،
ولـيــس فـقــط ال ـصــواريــخ الـتــي تـهــدد أوروبـ ــا والــواليــات
املتحدة.
القناة الثانية ذكــرت أن نتنياهو ومستشاريه قلقون
مــن الـهــوة الـتــي تفصل بــن مــواقــف اإلدارة األميركية
املوجهة ضد إيران ،وغياب أي فعل على األرض يعزز
هــذه التصريحات ،وبــاألخــص في ما يتعلق باالتفاق
النووي والتموضع اإليراني في سوريا.
وتــأتــي زي ــارة نتنياهو قبل نحو شهرين مــن املوعد
ال ـفــاصــل امل ـف ـتــرض لـتـحــديــد مــوقــف أم ـيــركــي حــاســم
م ــن مـســألــة تـعــديــل االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــع الـجـمـهــوريــة
اإلســامـيــة ،أو إلـغــائــه .وأضــافــت الـقـنــاة أنـهــم فوجئوا
سلبيًا مــن اكتشافهم أن العقوبات الـتــي تبحث ضد

بــرنــامــج إي ــران ال ـصــاروخــي تتعلق فـقــط بــالـصــواريــخ
التي يصل مداها إلى  2000كلم ،والقادرة على ضرب
أوروبــا ،وليس الصواريخ املوجهة إلى إسرائيل ،سواء
من إيران مباشرة ،أو من لبنان وسوريا.
وأك ــد مـســؤول إسرائيلي رفـيــع املستوى أن تــل أبيب
وجهت في املرحلة األخيرة رسالة إلى الواليات املتحدة
والـ ـق ــوى الـعـظـمــى األوروب ـ ـيـ ــة ف ـحــواهــا أن ـه ــا ت ــري ــد أن
يتضمن أي تعديل لفرض عقوبات أو قيود تجريبية
أو نشر السالح على كل الصواريخ اإليرانية التي تزيد

على  300كلم وذات الرأس الحربي الذي يزن  500كلغ
وما فوق.
ّ
مــع ذل ــك ،تتحفظ دول أوروبـ ــا عـلــى مـطــالــب إســرائـيــل
وتتعامل معها بشك ،إذ يعتقد األوروبيون أن إسرائيل
ُ
تحاول أن تدخل إلــى املفاوضات عبر تعديل االتفاق
النووي مع إيــران مواضيع ليس لها عالقة بالبرنامج
ال ـنــووي ،ويــؤكــدون ض ــرورة أن تـكــون العقوبات على
الصواريخ الباليستية البعيدة املدى فقط والقادرة على
حمل سالح نووي .ويبدو أن الواليات املتحدة تميل إلى
التماشي في هذه املرحلة أيضًا مع الدول األوروبية في
هذه املسألة.
ُيـشــار إلــى أنــه فــي األســابـيــع املــاضـيــة عـقــدت جلسات
مطولة مــن املـحــادثــات بــن الــواليــات املـتـحــدة وفرنسا
وبــريـطــانـيــا وأملــان ـيــا فــي ل ـنــدن وب ــاري ــس ،وم ــن املـقــرر
أن تعقد جــولــة ثــالـثــة مــن امل ـحــادثــات فــي بــرلــن خــال
األسـبــوع املقبل .ولفتت القناة الثانية إلــى أنــه رغــم أن
إســرائـيــل ال تشكل ج ــزءًا مــن املـحــادثــات الـتــي تبحث
تعديل االتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا
وروسـيــا وأملانيا والــواليــات املتحدة
وفرنسا والصني ّ
عام  ،2015فإنها تطلع على تطورات املحادثات.
(األخبار)
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حراك بريطانيا تجاه اليمن :البحث عن دور يوقف «التآكل»
لقمان عبد الله

ــنطن
الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي م ــن أن «ال ـنــدامــة
ّ
ستحل بالجميع إذا انـهــار االتفاق
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي» ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــده ف ـ ــي ال ــوق ــت
نفسه «أنـنــا مستعدون ألي ظــروف
تتعارض مع وجهة نظرنا» .سبقت
ذل ــك تـصــريـحــات مـمــاثـلــة أدل ــى بها
أمني املجلس األعلى لألمن القومي،
ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،أث ـ ـنـ ــاء اج ـت ـمــاعــه
ب ـل ــودري ــان ،ح ـيــث رأى أن «م ـب ــادرة
أوروب ــا فــي تقديم تـنــازالت ألميركا
مــن أج ــل ب ـقــاء األخ ـي ــرة فــي االت ـفــاق
ال ـنــووي سـيــاســة خــاطـئــة ،وبمثابة
تــأثــر واس ـت ـســام أم ــام لـعـبــة تــرامــب
ال ـن ـف ـس ـيــة» .وشـ ــدد ش ـم ـخــانــي على
ضـ ــرورة «إس ـ ــراع الـ ــدول األوروب ـي ــة
فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ تـ ـعـ ـه ــداتـ ـه ــا ب ـم ــوج ــب
االتفاق» ،داعيًا فرنسا إلى «اإلسراع
ف ــي تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات املـتـبـقـيــة أم ــام
عـمـلـيــة ال ـت ـب ــادل املـ ـص ــرف ــي» .دع ــوة
قابلها لودريان بالقول إنه «سيتم
اإلعالن قريبًا عن سبل جديدة بغية
إيجاد انفراجة جدية في العالقات
امل ـصــرف ـيــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» ،م ــن دون
إي ـض ــاح طـبـيـعــة ه ــذه ال ـس ـبــل ،الـتــي
ووجهت سابقاتها بسوط أميركي
أرهــب املـصــارف األوروب ـيــة الكبرى.
وب ـشــأن الـبــرنــامــج الـبــالـيـسـتــي لفت
امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي إل ــى أن «ال ـق ــدرة
الدفاعية اإليرانية ال تهدد أي بلد،
وتـ ـع ــزي ــزه ــا مـ ــن دون الـ ـت ــأث ــر ب ــأي
ش ــيء ه ــو م ــن الـعـنــاصــر األســاسـيــة
لحاجات البالد األمنية».
وفـ ــي االت ـ ـجـ ــاه ن ـف ـس ــه ،أكـ ــد امل ـت ـحــدث
ب ــاس ــم ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
العميد مسعود جــزائــري ،تزامنًا مع
زيارة لودريان ،أنه «ال يحق لألجانب
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـقـ ــدرات ال ـص ــاروخ ـي ــة
اإلي ــران ـي ــة» ،مضيفًا أن «ت ـعــزيــز هــذه
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات س ـي ـس ـت ـم ــر دون تـ ــوقـ ــف».
موقف وازاه تصريح الفت للمتحدث
باسم منظمة الطاقة اإليرانية ،بهروز
ك ـم ــال ــون ــدي ،ج ــزم ف ـيــه أن «إيـ ـ ــران لن
ت ـت ــراج ــع ق ـيــد أن ـم ـلــة ع ــن بــرنــامـجـهــا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ ـ ـ ــي» ،م ـ ـه ـ ــددًا بـ ــأنـ ــه «إذا
انسحبت أميركا من االتفاق ...فبوسع
إيران استئناف تخصيب اليورانيوم
بنسبة  %20خالل أقل من  48ساعة»،
مــوضـحــا أن «أج ـه ــزة ال ـطــرد املــركــزي
التي تمتلكها إيران حاليًا تعمل أسرع
بـ 24ضعفًا من األجهزة السابقة».
كلها مــواقــف وتصريحات تشي بأن
إيـ ـ ــران اس ـت ـع ــدت ملـ ـح ــاوالت الـضـغــط
األوروب ـ ـيـ ــة عـلـيـهــا بـتـشـيـيــد «حــائــط
ّ
صد» متماسك ،ال يستثني أي ذريعة
يـمـكــن أن يـتـعـلــل ب ـهــا ح ـل ـفــاء اإلدارة
األميركية ،بما في ذلك موقف طهران
مــن األزم ــة اليمنية ،الـتــي نـ ّـبــه ظريف
إل ــى أن ـهــم (األوروبـ ـ ـي ـ ــن) «إذا أرادوا
استغاللها كوسيلة إلرض ــاء أميركا
فبإمكانهم استخدام طريقتهم ،ولكن
إي ـ ــران ل ــن تــدخــل ف ــي ه ـكــذا أالع ـي ــب».
وع ـل ـي ــه ،وب ــال ـن ـظ ــر إلـ ــى م ــا آلـ ــت إل ـيــه
زيـ ـ ــارة لـ ــودريـ ــان ،ي ـف ـتــرض أن تـكــون
ال ــرس ــال ــة اإلي ــران ـي ــة ق ــد بـلـغــت أروقـ ــة
االتحاد األوروبي ،لتضع دوله ومعها
بريطانيا أمــام خـيــاريــن :إمــا ممانعة
الضغوط األميركية والبحث عن سبل
بديلة إلنفاذ االتفاق ،وإما االستمرار
فــي مـجــاراتـهــا مــع مــا يعنيه ذل ــك من
بقاء «الحظر» على االستثمارات التي
كان تلك الدول تتطلع إلى إطالقها في
إيران.
(األخبار)

بالتوازي مع اإلعالن عن تعيني مبعوث
أممي جديد إلى اليمن ،هو البريطاني
م ــارت ــن غ ــري ـف ـي ــث ،الـ ـ ــذي بـ ــدأ م ـمــارســة
عمله مطلع شهر آذار /مــارس الحالي،
ُس ـ ّـج ـل ــت ح ــرك ــة ن ـش ـطــة لـلــدبـلــومــاسـيــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،أوح ـ ــت بــأن
لندن تجري مفاوضات وراء الكواليس
ب ــن األط ـ ــراف امل ـت ـنــازعــن .حـ ـ ٌ
ـراك يــؤكــد
ً
ّ
مطلعون حصوله فعال ،عبر اتصاالت
أج ــرت ـه ــا بــري ـطــان ـيــا بـ ـه ــؤالء األطـ ـ ــراف،
مستفيدة من العاصمة العمانية مسقط
كمنصة إليصال رسائلها ،الهادفة إلى
اإلم ـس ــاك بـخـيــوط الـلـعـبــة الـتـفــاوضـيــة.
لـكــن مـحــاوالتـهــا الــرام ـيــة إل ــى ممارسة
تأثير أكبر فــي منطقة الخليج لــم تـ ّ
ـؤد
إلى منحها تفويضًا من القوى الفاعلة
واملؤثرة ،سـ ً
ـواء في صنعاء أو الرياض
أو واشنطن.
ال تمتلك لندن الدافع األخالقي واملعنوي
الـ ـ ـ ــذي ي ــؤه ـل ـه ــا ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
والـبـحــث عــن مـخــارج سياسية ترضي
األط ـ ــراف ك ــاف ــة ،إذ إن املـمـلـكــة املـتـحــدة
هي إحدى الدول املشاركة والفاعلة في
الحرب على اليمن ،ليس فقط من خالل
ت ــزوي ــد ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي بــاألسـلـحــة
والذخائر التي زاد معدل توريدها ّ
عما
كان عليه قبيل الحرب بنسبة ( %41بلغ
ميزان الصفقات التسليحية في األعوام
ال ـثــاثــة املــاض ـيــة أك ـث ــر م ــن  6م ـل ـيــارات
جنيه استرليني) ،بل من خالل مشاركة
خ ـ ـبـ ــراء وف ـن ـي ــن مـ ــن شـ ــركـ ــات خــاصــة
مرخصة مــن الحكومة البريطانية ّفي
عـمـلـيــات «ال ـت ـح ــال ــف» ،وك ــذل ــك الـتـبــنــي
الكامل للموقف السعودي في املحافل
الدولية.

أثارت مبيعات األسلحة البريطانية للسعودية احتجاجات سياسيين وحقوقيين

فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ال ي ـ ـبـ ــدو أن واشـ ـنـ ـط ــن،
صــاحـبــة الـكـلـمــة الـفـصــل فــي ال ـع ــدوان،
قد وصلت إلى اقتناع بتوافر موجبات
وق ــف ال ـح ــرب ،وال ـت ــي تـعـنــي بــالــدرجــة
األولــى تحقق األهــداف التي من أجلها
خيضت هــذه الـحــرب .في هــذا السياق،
ّ
ي ــؤك ــد م ــط ـل ـع ــون ع ـل ــى س ـي ــر الـ ـح ــراك
الـ ـسـ ـي ــاس ــي أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال
تــولــي الـعـمــل عـلــى الـحــل الـسـيــاســي أي
اهتمام ،وهي تغلق نوافذ الحوار التي
يمكن أن تــؤدي إلى تفاهمات مشتركة
ب ــن األط ـ ــراف الـيـمـنـيــن أو ب ــن اليمن
وال ـس ـع ــودي ــة .وي ـض ـيــف ه ـ ــؤالء أن كل
مــا يعني اإلدارة األمـيــركـيــة فــي اليمن
راهنًا خطوطها الحمراء على املستوى
االس ـتــرات ـي ـجــي ،وال ـع ـم ــود ال ـف ـقــري في
ن ـه ـج ـهــا املـ ـحـ ــدد ل ـخ ـط ــوات ـه ــا امل ـق ـب ـلــة،
واملـتـمـثــل فــي وق ــف إط ــاق الـصــواريــخ

الـبــالـيـسـتـيــة عـلــى ال ــري ــاض (م ــع العلم
بأن صاروخني فقط استهدفا الرياض
إلــى اآلن) ،وضـمــان سالمة بــاب املندب
والبحر األحمر وأمنهما .وعلى هامش
ما تقدم ،تسعى الواليات املتحدة دائمًا
إلى تحقيق هدف جانبي ،هو التملص
مــن تبعات الــوضــع اإلنـســانــي الكارثي
الناجم عــن الـحــرب والـحـصــار ،وإزاحــة
تبعاته عنها وعن حليفتها السعودية،
وتحميل صـنـعــاء مسؤوليته بــدعــوى
ّ
املتسبب في ما آلــت إليه األمــور هو
أن
«االنقالب».
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ال ـب ــري ـط ــان ــي،
فاملالحظ أن دبلوماسية اململكة املتحدة
تــرســل إشـ ــارات إيـجــابـيــة إل ــى صـنـعــاء،
إلفهامها أنها غير راضية
في محاولة
ُ
عــن الـعــروض التي قـ ّـدمــت إلــى «أنصار
ال ـل ــه» ف ــي ال ـس ــاب ــق ،وال ـت ــي حــالــت دون

ن ـجــاح امل ـف ــاوض ــات ،وأن ل ـنــدن تعترف
بالحركة كـمـكـ ّـو ّن مــن مـكـ ّـونــات الشعب
اليمني ،مستحق للعب دور في البالد
ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب م ــع ح ـج ـمــه الـتـمـثـيـلــي.
غـيــر أن الـبــريـطــانـيــن ،فــي الــوقــت الــذي
كــانــوا فيه يبعثون برسائل ت ـ ّ
ـودد إلى
صنعاء ،كان مندوبهم في األمم املتحدة
ّ
متشدد ومنحاز إلى
يرفع مشروع قرار
مجلس األم ــن يــديــن إي ــران لـ«انتهاكها
حظر توريد األسلحة إلى اليمن» .وفيما
األسبوع املاضي
أسقط «فيتو» روسي
ّ
مشروع القرار البريطاني ،تبنت لندن
م ــوق ــف واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن امل ـ ــوض ـ ــوع ،مــن
خ ــال تـشــديــد امل ـنــدوب الـبــريـطــانــي في
األم ــم املـتـحــدة ،ماثيو راي ـكــروفــت ،على
عـ ــدم ت ـجــاهــل ب ـ ــاده خ ـطــر ال ـص ــواري ــخ
ُ
البالستية الـتــي تطلق مــن اليمن على
السعودية.
ت ــدرك صـنـعــاء أن ــه ال انـفـكــاك بــن لندن
ّ
وك ـ ــل م ــن ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـبــي بـقـيــادة
واش ـن ـط ــن ،وأن ت ـلــك ال ـع ــواص ــم األربـ ــع
ت ـقــود بـشـكــل مـشـتــرك الــدفــة السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ــا يـسـمــى «الــربــاع ـيــة
اليمنية» التي تجتمع شهريًا لتحديد
السياسات املتعلقة بالحرب على اليمن،
وأن م ـح ــرك بــري ـطــان ـيــا األسـ ــاسـ ــي هــو
شعورها بتآكل دورها في عهد دونالد
تــرامــب ،الــذي تتفرد إدارت ــه بكل امللفات
الخارجية من دون األخذ بعني االعتبار
وجـهــة نظر الـحـلـفــاء ،بما فيهم اململكة
املتحدة .كذلك ،تسعى لندن إلى التحلل
مــن الضغوط املـتــزايــدة على دوره ــا في
ال ـحــرب عـلــى ال ـي ـمــن ،وال ـظ ـهــور بمظهر
الحريص على حقوق اإلنسان اليمني،
ب ـعــد ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب االح ـت ـج ــاج على
تورطها في جرائم الحرب املرتكبة في
هذا البلد.

األزمة الخليجية

مبعوثا تيلرسون يحطان في مصر
 ...والكويت تواصل تنشيط وساطتها
حط مبعوثا وزير الخارجية
األميركي ،ريكس تيلرسون،
إلى الخليج ،يوم أمس ،في
العاصمة المصرية ،حيث
أجريا مباحثات لم تسفر عما
يشي بتحلحل في مواقف
أطراف األزمة .جاء ذلك في
وقت بعث فيه أمير الكويت
برسالتين خطيتين إلى رئيس
اإلمارات وأمير قطرَ ،بعد إرساله
اثنتين أخريين إلى ملكي
السعودية والبحرين
واص ــل مبعوثا اإلدارة األمـيــركـيــة إلى
املنطقة ،الجنرال املتقاعد أنتوني زيني
ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون
الخليج تيم ليندركينغ ،جولتهما على
الـعــواصــم املعنية بــاألزمــة الخليجية،
ف ــي وق ــت ُسـ ّـج ـلــت فـيــه حــركــة إضــافـيــة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط وسـ ـ ــاطـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـت ــي
اس ـت ـك ـم ــل أمـ ـي ــره ــا ال ـب ـع ــث بــرســائ ـلــه
بقية الزعماء الخليجيني.
املكتوبة إلى ّ
وعلى وقع تكشف املزيد من املعطيات
بشأن الدور اإلماراتي في تبلور موقف
إدارة دونالد ترامب من األزمة ،تتابعت
فصول الـحــرب اإلعــامـيــة بــن عواصم
املقاطعة وبني الدوحة ،خصوصًا عقب
نشر قناة «الجزيرة» تحقيقًا يتهم دول
الـخـلـيــج ومـعـهــا مـصــر بــاالش ـتــراك في
محاولة االنقالب على النظام في قطر
عام .1996
والتقى زيني وليندركينغ ،أمس ،وزير

ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ،س ــام ــح ش ـكــري،
ب ـع ــد إج ــرائـ ـهـ ـم ــا ل ـ ـقـ ــاءات فـ ــي كـ ــل مــن
الكويت وقطر .وقالت وزارة الخارجية
املصرية ،في بيان ،إن زيني أعرب خالل
ّ
اللقاء عــن «أمـلــه فــي التوصل إلــى حل
ـرض لجميع ًاألط ــراف خــال املرحلة
مـ ٍ
ـاق ـلــة عـنــه تــأك ـيــده «ح ــرص
امل ـق ـب ـلــة» ،نـ ِ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى ال ـتــواصــل مع
جميع األطـ ــراف ،وسعيها بالتنسيق
مــع الكويت إلــى تقديم حلول لتجاوز
األزمـ ــة» .مــن جهته ،شــدد شـكــري على
أن ال ـحــوار مـشــروط بـ«تنفيذ الــدوحــة
لكافة التزاماتها في مكافحة اإلرهاب»،
مضيفًا أن «العبء الرئيسي يقع على
ق ـطــر إلث ـب ــات ح ـســن ال ـن ــواي ــا ،وه ــم ما
لـ ــم يـ ـح ــدث إل ـ ــى اآلن ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
محاوالت عدة أطراف إقليمية ودولية
حل األزمة».
وكـ ــان امل ـب ـعــوثــان األم ـيــرك ـيــان الـتـقـيــا،
ف ــي وق ـ ــت م ـت ــأخ ــر م ــن أول م ــن أم ــس،
أم ـي ــر ق ـط ــر ،ت ـم ـيــم ب ــن ح ـمــد آل ثــانــي،
واستعرضا معه ،وفقًا ملا ذكرته وكالة
األن ـبــاء القطرية الــرسـمـيــة« ،الـعــاقــات
االستراتيجية بني دول قطر والواليات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وسـ ـب ــل دع ـم ـه ــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات األحـ ـ ـ ــداث
على الساحتني اإلقليمية والــدولـيــة».
وسبقت مباحثات زيني وليندركينغ
ٌ
محادثات أجرياها في الكويت
في قطر
مع أمير البالد ،صباح األحمد الجابر
ال ـص ـبــاح ،وم ـســؤولــن آخ ــري ــن .وأعـلــن
مجلس الوزراء الكويتي ،أمس ،أن تلك
املحادثات تناولت «الخالف الخليجي
والـجـهــود املـبــذولــة الح ـتــوائــه ،إضــافــة
إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة
األميركية الخليجية املرتقبة في أيار/
مايو املقبل».
ع ـلــى خ ــط م ـ ــواز ،ب ـعــث أم ـي ــر ال ـكــويــت

بــرســالــة خـطـيــة إل ــى رئ ـيــس اإلم ـ ــارات،
ّ
خـلـيـفــة ب ــن زايـ ــد ،ســلـمــه إي ــاه ــا ،مـســاء
أم ـ ـ ــس ،ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ش ـ ـ ــؤون الـ ــديـ ــوان
األم ـي ــري الـكــويـتــي ،مـحـمــد الـعـبــد الله
امل ـ ـ ـبـ ـ ــارك ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت وك ــال ــة
األنـ ـب ــاء اإلم ــاراتـ ـي ــة الــرس ـم ـيــة إلـ ــى أن
الــرســالــة «تتعلق بــالـعــاقــات األخــويــة
ب ــن ال ـب ـلــديــن» ،م ــن دون ال ـت ـطــرق إلــى
تفاصيلها .وجاء تسليم هذه الرسالة
ّ
بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن تـ ـس ــل ــم أمـ ـي ــر قـطــر
رســالــة مماثلة مــن الـصـبــاح ،تطرقت،
وفقًا ملا أوردته وكالة األنباء الكويتية
ال ــرس ـم ـي ــة ،إل ـ ــى «الـ ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
الوطيدة التي تربط البلدين والشعبني
الـشـقـيـقــن» .وك ــان الـصـبــاح بـعــث ،أول
من أمــس ،برسالتني خطيتني أخريني
إلى كل من امللك السعودي ،سلمان بن
عبد العزيز ،وملك البحرين ،حمد بن
ُ
عيسى .وتـعـ ّـد تلك الرسائل ،التي بلغ
عــددهــا أربـعــا فــي يــومــن ،أول تنشيط
للجهود الكويتية على خط األزمة ،منذ
ف ـتــرة س ـبــات طــويـلــة دخـلـتـهــا وســاطــة
الكويت في هذا اإلطار.
إال أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـنـ ـشـ ـي ــط هـ ـ ـ ــذه لــم
ت ـ ـن ـ ـع ـ ـكـ ــس تـ ـ ـه ـ ــدئ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـخـ ــاطـ ــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ب ـ ــن ط ــرف ــي

لم تنعكس الرسائل
الكويتية تهدئة في
التخاطب السياسي
واإلعالمي

األزمـ ـ ـ ــة .إذ ،وب ــالـ ـت ــزام ــن م ــع زيـ ـ ــارات
ال ــوزي ــر ال ـكــوي ـتــي ،غـ ـ ّـرد وزيـ ــر الــدولــة
اإلم ــارات ــي لـلـشــؤون ال ـخــارج ـيــة ،أنــور
قــرقــاش ،على موقع «تويتر» ،معتبرًا
أن «ف ـشــل الـسـيــاســة الـقـطــريــة فــي حل
أزم ــة ال ــدوح ــة ي ـعــود ملـقــاربــة اعـتـمــدت
الهجوم على دول املقاطعة واإلســاء ة
ً
إليها ،بــدال من أن تركز على معالجة
تفكيك األزمــة وتداعياتها على قطر».
م ــوق ــف اس ـت ــدع ــى ردًا م ــن ق ـب ــل مــديــر
املكتب اإلعــامــي في وزارة الخارجية
الـقـطــريــة ،أحـمــد بــن سعيد الرميحي،
ال ــذي ق ــال إن ــه «ال تــوجــد تــداعـيــات إال
ّ
في خيال دول الحصار» ،مذكرًا بقول
أمـيــر قطر «(إن ـنــا) ال نخشى مقاطعة
هــذه ال ــدول لنا ،فنحن بألف خير من
دونها».
ّ
هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــراشـ ــق جـ ـ ــاء عـ ـق ــب بـ ـ ــث ق ـن ــاة
«ال ـج ــزي ــرة» تحقيقًا يـتـهــم الـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن وم ـص ــر بــدعــم
مـحــاولــة انـقــابـيــة فــي قـطــر ع ــام 1996
ليؤججه .وفيما بــادر مؤيدو الدوحة
مــن سياسيني وإعــام ـيــن ،مــن بينهم
ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ن ــاص ــر
الـ ــدوي ـ ـلـ ــة ،إل ـ ــى االحـ ـتـ ـف ــاء بــالـتـحـقـيــق
ً
دليال على حقيقة َ
«من يتآمر
واعتباره
على َمن» ،عمد مناوئو النظام القطري
إلــى التشنيع على «قـطــر  ،»96واتـهــام
م ـعــديــه بـتـشــويــه ال ـح ـقــائــق .وم ــن بني
هــؤالء أحــد أف ــراد العائلة الحاكمة في
ـارضــن لــ«نـظــام الحمدين»
قطر  -املـعـ ِ
وال ــذي ــن تستضيفهم دول املـقــاطـعــة -
املدعو فهد بن عبد الله آل ثاني ،الذي
ن ـش ــر م ــا س ـ ّـم ــاه «ت ـص ــري ـح ــا لـلـقـضــاء
ال ـق ـط ــري» ي ـب ـ ّـرئ املـتـهـمــن بــاملـحــاولــة
االنقالبية من تهمة «التخابر والسعي
لدى دولة أجنبية».
(األخبار)
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سوريا بقيت المعارك على جبهات الغوطة مشتعلة ،رغم قافلة
المساعدات التي دخلت دوما أمس ،وسط حديث عن تحضيرات
لدخول قافلة ثانية الخميس المقبل .وفي المقابل ،حققت
القوات التركية تقدمًا مهمًا في محيط ناحية شــرانّ ،
يهدد
بسيطرتها على مركز الناحية الرابع في عفرين

القوات التركية تتوغل شمال شرق عفرين

معارك الغوطة مستمرة
 ...مع المساعدات
رغــم االنـتـقــادت العديدة التي طالت
«ال ـه ــدن ــة اإلن ـس ــان ـي ــة» املــؤق ـتــة الـتــي
ّ
تطبقها دمشق ومــوسـكــو ،لساعات
مـحــددة فــي غــوطــة دمـشــق الشرقية،
دخ ـل ــت أم ــس قــاف ـلــة م ـس ــاع ــدات إلــى
م ــدي ـن ــة دومـ ـ ــا ع ـب ــر «امل ـع ـب ــر اآلم ـ ــن»
ف ــي مـنـطـقــة م ـخ ـيــم ال ــواف ــدي ــن .وفــي
امل ـقــابــل ،ل ــم تـتــوقــف جـبـهــات الـقـتــال
فــي باقي مناطق الغوطة ،أمــس ،بل
بـقـيــت امل ـع ــارك عـلــى مـعـظــم امل ـحــاور
الـتــي اشتعلت خــال األي ــام الفائتة،
وط ـ ــاول ال ـق ـصــف املــدف ـعــي وال ـجــوي
م ــواق ــع داخـ ـ ــل الـ ـغ ــوط ــة ،ف ــي مـقــابــل
سقوط عشرات القذائف على أحياء
دمـ ـش ــق وم ـح ـي ـط ـه ــا .ال ـق ــاف ـل ــة ال ـتــي
ّ
تتألف من « 46شاحنة تقل حاجات
ً
ط ـب ـيــة وغ ــذائـ ـي ــة ،فـ ـض ــا ع ــن ط ـعــام
لـنـحــو  27500ش ـخــص» وف ــق إعــان
مـكـتــب تـنـسـيــق ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة
ال ـتــابــع لــأمــم امل ـت ـحــدةّ ،ع ـبــرت نحو
الغوطة بالتوازي مع تبني مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
ق ـ ـ ــرارًا ي ـط ــال ــب بـ ــإدخـ ــال امل ـس ــاع ــدات
بشكل عــاجــل إلــى الـغــوطــة ،ويطالب
بـفـتــح تـحـقـيــق ح ــول األحـ ـ ــداث الـتــي
تـشـهــدهــا املـنـطـقــة .وه ــو م ــا ب ــدا أنــه
تـ ّ
ـوجــه مــن دمـشــق لتفريغ الـقــرار من
م ـح ـت ــواه ،خ ــاص ــة م ــع تــأك ـيــدهــا في
وقت سبق صدوره في املجلس أنها

أعطت تصريحًا بــدخــول املساعدات
إل ــى ال ـغــوطــة م ــن دون ال ـحــاجــة إلــى
قـ ـ ــرار أمـ ـم ــي .ودخـ ـل ــت ال ـق ــاف ـل ــة إل ــى
مناطق سيطرة الفصائل املسلحة،
بعد تفتيش على نقاط الجيش في
مخيم الوافدين ،ومنع عدد من املواد
الـطـبـيــة م ــن ال ـع ـب ــور ،وف ــق م ــا قــالــت
املتحدثة باسم مكتب األمــم املتحدة
لتنسيق ال ـشــؤون اإلنـســانـيــة ،ليندا
ت ــوم ،ال ـتــي دع ــت األم ــم امل ـت ـحــدة إلــى
ضــرورة إضافة تلك املــواد إلى قافلة
ثــان ـيــة ُي ـف ـت ــرض أن ت ــدخ ــل ال ـغــوطــة
الشرقية الخميس.
وف ــي م ـ ـ ــوازاة ال ـقــاف ـلــة ،م ـ ـ ّـرر مجلس
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،فــي جلسته أمــس،
مشروع قرار قدمته بريطانيا ،طالب
بـ ــ«فـ ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل وم ـس ـت ـقــل
ف ــي األح ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـغــوطــة
الشرقية»ّ .
وندد بـ«استخدام أسلحة
ثقيلة وغ ـ ــارات جــويــة عـلــى مدنيني
دون ـم ــا تـمـيـيــز ،وال ـل ـج ــوء املـفـتــرض
إل ــى أسـلـحــة كـيـمـيــائـيــة ف ــي الـغــوطــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» .ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ــذي س ـب ــق أن
انتقده الرئيس السوري بشار األسد،
قبل تـمــريــره ،على اعـتـبــاره محاولة
ثــان ـيــة «ل ـح ـمــايــة اإلره ــابـ ـي ــن» بعد
فشل الصيغة األول ـ ّـى لـقــرار مجلس
األم ــن الـخــاص بتبني هــدنــة شاملة
في سوريا ،جاء بعد تجاهل أعضاء

املـجـلــس لجملة تـعــديــات طرحتها
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ح ــال ـي ــا
بـعـضــويــة املـجـلــس .ورغ ــم أن ال ـقــرار
الصادر عن املجلس غير ملزم ،فإنه
سيضاف إلى حملة الضغط الكبيرة
الـتــي تـقــودهــا واشـنـطــن وشــركــاؤهــا
األوربـ ـي ــون ،ضــد مــوسـكــو ودم ـشــق،
ال س ـي ـمــا أنـ ــه أشـ ـ ــار إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام
األسلحة الكيميائية« ،الخط األحمر»
املتفق عليه غربيًا.
على األرض ،لم تؤثر الهدنة املؤقتة
أو دخول القافلة على املعارك بشكل
كبير ،إذ استمرت االشتباكات على
محورين رئيسني فــي الـغــوطــة ،هما
مـحـيــط بـيــت نــايــم وش ـمــال حــرسـتــا،
إذ تـمـكــن ال ـج ـيــش م ــن ال ـت ـقــدم غــربــا
انطالقًا من بلدة بيت نايم ،ليسيطر
أمس على بلدة املحمدية ،في موازاة
اس ـت ـم ــرار االش ـت ـب ــاك ــات ع ـلــى جبهة
األش ـ ـ ـعـ ـ ــري الـ ـق ــريـ ـب ــة .وف ـ ــي مـحـيــط
دوم ـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــريـ ــب ،اس ـت ـك ـم ــل ال ـج ـيــش
عملياته شــرق منطقة املستشفيات
(الـبـيــرونــي وال ـشــرطــة) ،فــي محاولة
لتوسيع الطوق حول مدينة حرستا
م ــن ال ـج ـهــة الـشـمــالـيــة ال ـشــرق ـيــة ،أي
عـلــى الـطــريــق الــواصـلــة بينها وبــن
دوما .وبالتوازي ،استهدف الجيش
عــددًا مــن املــواقــع على أط ــراف مدينة
دوم ـ ــا ،ف ــي م ـحــاولــة مل ـنــع اس ـت ـهــداف

طهران :السبيل لحل
األزمة السورية هو
التواصل مع دمشق

امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات بـ ــرصـ ــاص ال ـق ـن ــص،
والـ ـح ــد م ــن الـ ـق ــذائ ــف ال ـص ــاروخ ـي ــة
التي طاولت محيط الطريق الدولي،
ووص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى ت ـش ــري ــن.
ّ
وتسببت الـقــذائــف الـصــاروخـيــة في
إصـ ــابـ ــة  15م ــدنـ ـي ــا ،فـ ــي مـسـتـشـفــى
تشرين وفي حي باب توما ومشفى
ابن سينا في منطقة عدرا ،إلى جانب
ال ـق ــذائ ــف ال ـت ــي س ـق ـطــت ف ــي محيط
مستشفى الشرطة وضاحية األسد.

موريتانيا

زيارة أردوغان إلى نواكشوط :تثبيت حضور ...ومحاصرة
في نهاية الشهر الماضي ،زار الرئيس
طيب أردوغان موريتانيا،
التركي رجب ّ
آتيًا من الجزائر .وألنها الزيارة األولى التي
ّ
تركي ًلموريتانيا ،فإن
يقوم بها رئيس
ذلك أضفى عليها قيمة كبيرة على
الصعيدين السياسي واإلعالمي
نواكشوط ــ عالي الدمين
قبل قدوم الرئيس رجب طيب أردوغان
ـام عـ ـ ّـدة إل ــى مــوري ـتــان ـيــا ،دار في
ب ــأي ـ ٍ
ال ــوسـ ـط ــن اإلع ـ ــام ـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي،
ّ
ٌ
وح ــت ــى ال ـش ـع ـبـ ّـي أي ـض ــا ،ح ــدي ــث جـ ّـم
ع ــن الـ ــزيـ ــارة املــرت ـق ـبــة ومـ ــا سـيـجــري
ضمن أعمالها من اتفاقات ومشاريع
وخطط تعاونية .وكــان جــزء مــن ذلك
الحديث مرتكزًا على تقديم الرئيس
ّ
بقدر من اإلعجاب في صور ٍة
التركي
ٍ
«نموذجية» جدًا .ومع أنه كانت هناك
أيـ ـض ــا أص ـ ـ ــوات ض ــد ت ـل ــك «الـ ـص ــورة
ّ
النموذجية» للرجل ،فإن املشهد العام
قد غلب عليه تقريبًا صوت الترحيب.
زي ـ ــارة أردوغ ـ ـ ــان ملــوري ـتــان ـيــا ،ج ــاءت
كـمـحـطــةٍ ثــانـيــة بـعــد ال ـجــزائــر ،ضمن
ـدد مـ ــن ال ـ ــدول
زي ـ ـ ـ ــار ٍة يـ ـق ــوم ب ـه ــا ل ـ ـعـ ـ ٍ

األفــري ـق ـيــة سـعـيــا إل ــى ت ـعــزيــز وج ــود
الشركات التركية في املنطقة ،وبالتالي
تـعــزيــز ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة بني
ب ّـل ــدان ال ـســاحــل األفــري ـقــي وب ـل ــده .إال
أنه في الحالة املوريتانية ،لم يقتصر
«تثمني» الزيارة على الجانب الرسمي
فـقــط ،بــل شمل أيـضــا بعض األح ــزاب
والشخصيات السياسية الفاعلة في
الشأن العام بالبالد.
وبـعـيـدًا عــن إب ــراز الـعــاقــات الثقافية
والتاريخية بــن تركيا وموريتانيا،
وهو ما جرى ضمن فعاليات الزيارة
من قبل املسؤولني الرسميني تقريبًا،
ف ــإن امل ـسـ ّـوغــات الـتــي قــدمــت أكـثــر من
غ ـي ــره ــا لـ ـل ــزي ــارة جـ ـ ــاءت ف ــي صـيـغــة
«تبادل للمصالح» في ضوء تطورات
سياسية واقتصادية شديدة األهمية.
ف ــال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي مـ ـن ــذ ج ـ ـ ــاء إل ــى
س ـ ّـدة ا ًلـحـكــم ،أعـطــى لـلــدول األفريقية
ّ
ـي منظومته
أه ـم ـيــة اس ـتــرات ـي ـجــيــة ف ـ ّ
الديبلوماسية .وحاليًا مثلت زيارته
ـداد كـبـيــرة م ــن رج ــال
ه ــذه ،بــرفـقــة أع ـ ـ ٍ
األعمال واملستثمرين ،تجسيدًا لتلك
مناح عدة،
الرؤية االستراتيجية على
ٍ
ّ
ويعد املنحى االقتصادي أهمها على
ّ
اإلط ـ ــاق .وم ــن امل ـهــم اإلش ـ ــارة إل ــى أن
الــرئـيــس املــوريـتــانــي محمد ولــد عبد
العزيز يربط نواكشوط بعالقات مع
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات ،ع ـلــى حـســاب
قطر حليفة تركيا.

اطردوا غولن  ...نهائيًا
فــي ق ــراء ٍة تحليلية ،يبدو أن الــزيــارة
ّ
التركي،
أيضًا جاءت لتقوية الوجود
تـ ـح ــت مـ ـظـ ـل ــة حـ ـك ــم أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فــي
املـنـطـقــة ،وذل ــك مــن خ ــال إض ـعــاف أو
القضاء على التأثيرات الكبيرة التي
يتمتع بها «خصمه السياسي» فتح
الله غولن إثــر مشاريع اقتصادية له
ّ
ـدد من بلدان أفريقيا ،علمًا بأن
في عـ ٍ
الرئاسة التركية أعلنت في  27شباط
ّ
املــاضــي أن «مـنـظـمــة غــولــن استغلت
بلدان أفريقيا وتغلغلت فيها أكثر من
غـيــرهــا» .وفــي مقابلة نشرتها مجلة
«جون أفريك» قبل أربعة أيامّ ،
«ثمن»
النائب التركي عن «العدالة والتنمية»،
جمال الدين طــورون« ،التعاون الذي
يبديه في هذا الخصوص املسؤولون
األفارقة».
ّ
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أنـ ـ ــه ف ــي وقـ ــت مـبـكــر
ّ
ن ـس ـب ـيــا ،ت ـفــطــن ف ـتــح ال ـل ــه غ ــول ــن إلــى
َ ُ
ـرص
مـ ــا تـ ـ ِـعـ ــد بـ ــه م ــوري ـت ــان ـي ــا مـ ــن فـ ـ ٍ
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالنـ ـتـ ـش ــار
الـفـكـ ّ
ـري فــي جـ ٍّـو يطبعه ال ـهــدوء شبه
ال ـ ـتـ ــام .ل ـ ــذا ل ــم ي ـك ــن م ــن ال ـغ ــري ــب فــي
السنوات األخيرة ،وتحديدًا بالتزامن
سـطــوتــه على
م ــع تـشــديــد أردوغـ ـ ــان لـ ُ
الـحـكــم ،أن ُيــاحــظ الـبـعــض مساعيه
ّ
للتمدد والتوغل في البالد.
«الخفية»
وم ــع أن ــه فــي مــوريـتــانـيــا يــوجــد تـيــارٌ

ـات
«إس ـ ــام ـ ـ ّـي» ن ـش ـي ــط ،وعـ ـل ــى صـ ـ ٍ
معتبرة بنظيره الـتــركــي الـحــاكــم ،إال
أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع غــولــن م ــن تأسيس
َ
مـجـمــوعــة مـ ــدارس وم ــراك ــز تعليمية
ّ
ـاصـ ــة ب ـ ــه ،لـ ــن ت ـل ـب ــث أن
وث ـق ــاف ـي ــة خـ ـ ً
تصبح مـحــوريــة فــي الـســاحــة العامة
ب ــال ـب ــاد .وت ـع ـ ّـد مـجـمــوعــة « م ــدارس
برج العلم» و«مركز األناضول» أشهر
النقاط االقتصادية والتربوية التابعة
لـغــولــن ،وذل ــك بالطبع قبل إغالقهما
وتـحــويـلـهـمــا ،مـطـلــع ع ــام  ،2017إلــى
«وقف معارف» تابع رسميًا لتركيا.

إذابة الجليد
رغ ـ ــم ضـ ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت ،جـ ـ ـ ــاءت زي ـ ــارة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي م ـح ـ َّـم ـل ــة ق ـضــايــا
وم ـل ـف ــات عـ ــدة جـ ــرى ال ـت ـعــامــل معها

يسعى لتعزيز
العالقات الدبلوماسية
بين بلدان الساحل
األفريقي وأنقرة

ـدر مــن
ع ـل ــى ّاملـ ـسـ ـت ــوى ال ــرسـ ـم ــي ب ـ ـقـ ـ ٍ
ـدي ــة .وك ـم ــا ل ــو أن األم ـ ــر يـتـعـلــق
الـ ـج ـ
ّ
محلي شديد
سياق
في
كبيرة
بفرصةٍ
ٍ
الحساسية ،سعى النظام الحاكم إلى
إنجاح الــزيــارة واستغاللها على ّ
أتم
نحو لتأكيد متانة صالته الخارجية
و«ق ـ ّـوتـ ـه ــا» .ورب ـم ــا مـ ّـمــا ســاعــد على
ّ
بعض أطراف املعارضة
تحقق ذلك ،أن ّ
ً
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة ،املـ ـص ــنـ ـف ــة عـ ـ ـ ـ ــادة ك ـخ ـصـ ٍـم
سـ ـي ــاس ـ ّـي لـ ـ ــه ،ك ــان ــت قـ ــد عـ ـب ــرت عــن
ترحيب حماسي بالزائر القادم حال
ٍ
وصــولــه لـلـبــاد .وهـنــا بــدا أن الطابع
البراغماتي البحت للزيارة كان السمة
األبرز في سياق حدوثها دون املباالة
ّ
مسبقة ،كان
ـارات ومــواقــف
بــأي اعـتـبـ ٍ
ّ
عفوي أن يعتبرها
من شأن أي تحليل
ً
عامال شديد الفاعلية والتأثير أثناء
ال ـ ــزي ـ ــارة .ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة إن لـغــة
املـصــالــح امل ـجــردة كــانــت هــي املنطلق
األساسي ،ولو أن املجال خال لغيرها،
فــي تـلــك ال ـحــالــة ،ملــا تـحـقـقــت ال ــزي ــارة
ً
أصال.
ه ـ ـك ـ ــذا ب ـ ـعـ ــد خـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــات الـ ـت ــرحـ ـي ــب
والتقدير ،امللقاة من قبل كال الطرفني
ف ــي م ــؤت ـم ـ ٍـر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك ،ب ــدأ
عدد
الغرض من الزيارة يبرز :توقيع ٍ
من االتفاقات االقتصادية والتجارية
ومــذكــرات الـتـعــاون .فــأمــا االتـفــاقـيــات
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ف ـكـ ّـانــت م ـت ـم ـح ــورة في
ثــاثــة مـجــاالت وق ــع عليها وزراء من
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العالم

دخلت القافلة مناطق سيطرة الفصائل المسلحة
بعد تفتيش منع عددًا من المواد الطبية (أ ف ب)

الـ ـتـ ـح ــرك عـ ـل ــى األرض تـ ــرافـ ــق مــع
حــراك ديبلوماسي غربي واســع مع
ال ـجــان ـبــن ال ــروس ــي واإليـ ــرانـ ــي ،إذ
ش ــدد الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون م ـ ـ ــع نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره الـ ـ ــروسـ ـ ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،خـ ـ ــال اتـ ـص ــال
هــات ـفــي ،ع ـلــى أه ـم ـيــة تـنـفـيــذ ال ـقــرار
الدولي « »2401املعني بالهدنة ،بما
في ذلك وصول املساعدات اإلنسانية
وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــن واملـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــى.

ورأى ب ـيــان الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة أن
روسيا وإيــران «هما البلدان اللذان
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــان تـ ـح ــري ــك األم ـ ـ ـ ــور إذا
ال ـتــزمــا ب ــذل ــك» .وط ـلــب م ــاك ــرون من
نظيره تمكني قوافل املساعدات من
«الدخول بدون عوائق ومن دون أي
تأخير إضافي» .املداوالت الرئاسية
الـفــرنـسـيــة ـ ـ ال ــروس ـي ــة ،تــراف ـقــت مع
تصريح الفــت من الرئيس اإليراني
حسن روحــانــي ،على هــامــش لقائه

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف
ل ــودري ــان ،فــي ط ـهــران ،إذ ق ــال ،وفــق
م ــا أورد مــوقــع ال ــرئ ــاس ــة اإليــران ـيــة
ّ
الرسمي ،إن «السبيل الوحيد لحل
األزم ــة الـســوريــة هــو دع ــم الحكومة
املـ ــركـ ــزيـ ــة فـ ــي دمـ ـ ـش ـ ــق» .وت ــرافـ ـق ــت
هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات م ــع انـ ـتـ ـق ــادات مــن
وزارة ال ـخــارج ـيــة الــرو ّس ـيــة لـلـقــرار
ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـ ــذي تـ ـب ــن ــاه مـجـلــس
حقوق اإلنسان ،إذ قالت في بيان إن
«رفض قبول التعديالت التي تهدف
إل ــى إدان ــة الـعـمـلـيــات اإلرهــاب ـيــة في
سوريا ،وقصف األحياء السكنية...
ودع ـ ـ ــوة ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة إل ــى
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح ل ـ ـل ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــن بـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــادرة
الغوطة» دليل على دعــم تلك الــدول
لتلك الفصائل .وفي السياق نفسه،
أك ـ ــدت وزارة الـ ــدفـ ــاع أن ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ه ــي م ــن يـخــرق
ق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن حـ ــول ال ـه ــدن ــة،
لكونها «لم تفعل شيئًا لكبح جماح
املتشددين ،الخاضعني لنفوذها في
الغوطة الشرقية».
وبـعـيـدًا عــن الـغــوطــة ،تـتــابــع الـقــوات
ال ـت ــرك ـي ــة عـمـلـيـتـهــا ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
م ـن ـط ـقــة ع ـف ــري ــن ،وسـ ــط ت ـق ــدم الف ــت
وض ـع ـهــا ع ـلــى أع ـت ــاب مــركــز نــاحـيــة
ش ــران ومنطقة كفرجنة الـتــي سبق
أن استضافت مركز القوات الروسية
ف ــي ع ـف ــري ــن س ــاب ـق ــا .وتـ ـب ــرز أهـمـيــة
هــذا التقدم للجانب الـتــركــي ،لكونه
ي ـضــع ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي وال ـف ـصــائــل
املتحالفة معه على بعد أقــل مــن 15
كيلومترًا عن مدينة عفرين ،ويعطيه
املجال للسيطرة على مركز الناحية
الــرابــع في منطقة عفرين ،بعد بلبل
وراجـ ــو وش ـيــخ ال ـحــديــد .وج ــاء ذلــك
بالتوازي مع وصول تعزيزات تركية
جديدة إلى منطقة لــواء إسكندرون،
قـبــل انـتـشــارهــا عـلــى م ـحــاور القتال
ّ
الغربية في عفرين .وبالتوازي ،شن
ســاح الـجــو التركي عــدة غ ــارات في
مـحـيــط نــاح ـيــة ج ـن ــدي ــرسّ ،
تسببت
في استشهاد وإصابة عدد كبير من
املدنيني .وأفــادت مصادر في مشفى
عفرين بأنه تم استقبال  22جريحًا
أغ ـل ـب ـهــم م ــن األط ـ ـفـ ــال ،مــوض ـحــة أن
أغـلــب تلك اإلصــابــات «خـطــرة ج ـدًا»،
ف ـ ــي ح ـ ــن ل ـ ــم تـ ــؤكـ ــد امل ـ ـص ـ ــادر ع ــدد
الشهداء من املدنيني في الغارات التي
استهدفت مركز ناحية جنديرس.
(األخبار)

غولن
ح ـكــوم ـتــي ال ـج ــان ـب ــن :ات ـفــاق ـيــة أول ــى
ب ـخ ـص ــوص «ح ـم ــاي ــة االس ـت ـث ـم ــارات
وتـعــزيــزهــا بــن الــدول ـتــن» ،واتفاقية
ثــانـيــة تتعلق ب ــ«ال ـت ـعــاون فــي مجال
ال ـص ـيــد واالقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـبـ ـح ــري» ،هــذا
في حني كانت االتفاقية الثالثة حول
«التعاون في املجال السياحي» .وأما
مذكرتي التفاهم املوقعتني فلم تبتعد
أيضًا عن املجال االقتصادي :تعلقت
األولى منهما بـ«مجال الهيدروكربون
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادن» ،ف ـي ـم ــا ت ـع ـل ـقــت ال ـثــان ـيــة
بـ«املجال الزراعي».
بعيد ذلــك ،غـ ّـرد الرئيس الـتــركــي ،في
ً ّ
حسابه على «تويتر» ،قائال إن بالده
«ت ـخ ـط ــط ل ـش ــراك ــة ف ــي مـ ـج ــاالت ع ــدة
مــع موريتانيا» مشيرًا إلــى مــا جرى
عقده وتوقيعه من مشاريع مشتركة.
ّ
وب ـ ــدوره ع ــل ــق الــرئ ـيــس املــوري ـتــانــي،
ً ّ
قائال إن زيارة الرئيس التركي لبالده
قد ّأدت إلى «نتائج إيجابية» ،وأنها
«س ـت ـف ـت ــح آفـ ــاقـ ــا ل ـت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ــاون
ب ــن الـبـلــديــن الـشـقـيـقــن ف ــي مـجــاالت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة كـ ــالـ ــزراعـ ــة وامل ـ ـعـ ــادن
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة» .ول ـ ــم يـفــت
الرئيس املوريتاني ،في ذلــك الصدد،
«تـثـمــن» وق ــوف نـظـيــره ال ـتــركــي إلــى
جــانــب «مجموعة الـســاحــل الخمس»
ف ـ ــي جـ ـه ــوده ــا «لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي مل ـخــاطــر
اإلرهاب والتطرف والتهريب وتجارة
املخدرات».
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ذكرى

سنة على استشهاد باسل األعرج:

«المثقف المشتبك» لم ُ
يمت
رام الله ــ مي رضا
ْ
فيها في شعفاط ،وأن يق ُصر
كان بإمكان الشهيد باسل األعرج أن يجلس في الصيدلية التي يعمل ّ
نشاطه على التنظير مستفيدًا من معارفه التي اكتسبها بقراءاته واطالعه الواسع ،أو أن يكتفي
بفعاليات املقاومة الشعبية التي كان يشارك فيها دائمًا .كان املجال مفتوحًا للشاب الذي تحل ذكرى
استشهاده األولى اليوم ،كي يبادل بعض سنوات عمره ـ وإن طالت ـ بالبقاء على قيد الحياة ،وذلك
بترك العدو اإلسرائيلي يسجنه بعد خروجه من سجون السلطة الفلسطينية في أيلول  .2016لكنه
أبى إال أن ُي ّ
طبق ما كان يدعو إليه بحذافيره ،فهو القائل« :عش نيصًا وقاتل كالبرغوث» .لقد أراد أن
ً
ً
نوع آخر لوطنه ،وهو ما حدث فعال في قصة اختفائه ومعركته األخيرة.
ِ
يصف دواء من ٍ

التكتيك والثقافة

ّ
ٌ
معادالت أو قوانني وضعها باسل األعرج ( 31عامًا) لنفسه في مفهوم املقاومة ،ولخصها لغيره
ثمة
لشباب فلسطينيني،
شرحه
خالل
أطلقها
وقد
مستمرة»،
جدوى
«املقاومة
أبرزها
،
بسيط
أسلوب
في
ٍ
ٍ
ٍ
أثناء رحل ٍة إلى جنني شمالي الضفة املحتلة ،حيث تحدث عن دور «حــرب االستنزاف الطويلة مع
العدو في إرهاقه وكسر شوكته في نهاية املطاف» ،مستشهدًا بإخالء العدو مستوطناته من جنني
عقب انتهاء االنتفاضة الثانية بفعل «شراسة مقاومة أهل املدينة على امتداد االنتفاضتني األولى
والثانية» وما قبلهماّ ،
ليورثوا أبناءهم أرضًا خالية من االستيطان.
أيـضــا ،اسـتـحــوذ أسـلــوب «ح ــرب الـعـصــابــات» على فكر بــاســل واهـتـمــامــه؛ فــاألسـلــوب املبني على
تكتيكات ،مثل الكر والفر والتمويه واالختفاء وتسديد الضربات ّالخاطفة ،كــان جــزءًا كبيرًا من
اهتماماته في لقاءاته داخل القاعات أو خالل الجوالت التي كانت تنظم لزيارة مواقع عمليات سابقة،
أو حتى خالل النزهات املخصصة للتعرف على جغرافيا الضفة والقدس.
وم ــن األف ـكــار الـتــي آم ــن بـهــا «ال ـبــاســل» الـتــوعـيــة قبل
خوض الثورة ،على نسق ما قاله األمني العام الراحل
لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» ،جــورج حبش،
«املقاتل غير الواعي سياسيًا كأنما يوجه بندقيته نحو
صــدره» .كما كان يستحضر مثل هذه املواقف عبر
صفحته في «فايسبوك» ،إضافة إلــى حرصه الدائم
على تدقيق العمليات الفدائية التاريخية واستخالص
الـ ِـعـبــر منها .هـكــذا ،لــم ّيكن األع ــرج «املـثـقــف املسلح»
فقط ،بل لعب دورًا تخلت عنه الفصائل الفلسطينية
في الضفة خالل السنوات األخيرة املاضية ،وهو التعبئة الفكرية والوطنية.
ٌ
وصحيح أن األعرج ليس النموذج اليتيم لـ«املثقف املقاتل» ،لكنه برز ألن مثل هذا النموذج غاب عن
الضفة لنحو عقد ،إذ كان الشهيد محمد شحادة في بيت لحم يمثل حالة شبيهة ،قبل أن يغتال في
آذار  .2008أسباب كثيرة تقف خلف هذا التراجع ،إذ لم يعد خفيًا حجم االختراق الذي ّأداه التطبيع
ومؤسساته ،مقابل انكفاء الفصائل وإحجام املثقفني عن التحريض على فكرة الثورة أو املقاومة
في الضفة .إلى ٍّ
حد ما ،يعيد باسل اإلرث الطبيعي للصحافي املقاوم يامن فرج الذي كان يكتب في
الصحف املحلية باسم مستعار ،ويواصلّ دوره املقاوم في مدينة نابلس (شمال) خالل انتفاضة
األقـصــى .والحديث عــن الثقافة هنا يتخطى األســاسـيــات ،ألنــه ال مبالغة إذا قلنا إن باسل حفظ
فلسطني عن ظهر قلب ،منذ وقوع البالد في االستعمار ومرحلة االنتداب ،ثم مرحلتي العصابات
عدد كبير من الروايات التاريخية
الصهيونية واالحتالل ،وكان يحرص في سبيل ذلك على توثيق ٍ
الشفهية من كبار السن (عن النكبة) للحفاظ عليها.
«بدك تصير مثقف ،بدك تصير مثقف مشتبك ،ما بدك مشتبك؟ ال منك وال من ثقافتك» ،وكما بدأ
ً
املقاومون الفلسطينيون مقاومتهم باألدوات البسيطة ،كالحجارة ْواملولوتوف وصوال إلى األسلحة
على تنوعها ،هذا ما ّ
طبقه األعرج عندما باشر املقاومة الشعبية ،وقطع الطرق االلتفافية أمام مركبات
ّ
ُ
املستوطنني ،فيما تـصــدرت ص ــوره االحتجاجات على زي ــارة وزيــر الجيش اإلسرائيلي األسبق،
شــاؤول موفاز ،إلى رام الله عام  ،2012ما تسبب آنــذاك في تأجيلها .كذلك كانت له مشاركته في
مواجهات شمال البيرة ،حتى قرر حمل السالح وبدء مرحلة أخرى.

ّ
الذكي
المطارد

ترتبط نواكشوط بعالقات مع
السعودية واإلمارات على حساب قطر
حليفة تركيا (أ ف ب)

وف ــي تـحـلـيـ ٍـل وتـقـيـيــم ل ـلــزيــارة ،يؤكد
الباحث في الشؤون األفريقية سيدي
ولـ ــد ع ـبــد امل ــال ــك ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أنـهــا
«خ ـطــوة نـحــو إذابـ ــة جـلـيــد الـعــاقــات
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ب ـع ــدم ــا ش ـه ــدت ف ـت ــورًا
كبيرًا ،لعل سببه الرئيسي يعود إلى
حــالــةٍ مــن غـيــاب الـثـقــة بــن النظامني
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس دع ـ ـ ــم ت ــركـ ـي ــا ل ـل ــرب ـي ــع
ال ـع ــرب ــي وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات اإلس ــامـ ـي ــة فــي
م ـق ــاب ــل م ــواق ــف ال ـن ـظ ــام امل ــوري ـت ــان ــي
امل ـت ـح ـف ـظــة وامل ـت ــوج ـس ــة م ــن الــرب ـيــع

العربي وإفرازاته» .وكتحديد للطابع
العام للزيارة ،يضيف ولد عبد املالك:
«يـ ـب ــدو أن املـ ـح ــور االقـ ـتـ ـص ــادي كــان
األب ـ ــرز ف ــي ال ــزي ــارة ال ـت ــي دامـ ــت فقط
ل ـســاعــات قـلـيـلــة ،فـتــركـيــا لــديـهــا عــدة
أدوات إليـجــاد مــوطــئ قــدم فــي الـقــارة
اإلفريقية ،إذ إنها من جهة تستخدم
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري والـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـت ـع ــزي ــز
تعاونها مع أفريقيا ،مع التركيز في
نفس الــوقــت على الشق االقـتـصــادي،
وقد اصطحب الرئيس أردوغــان معه
 140رجل أعمال موزعني على مجاالت
وقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ت ـ ـجـ ــاريـ ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ّ
مختلفة»ُ .
ويبدي اعتقاده بأن الزيارة
«م ـه ـم ــة فـ ــي حـ ــد ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،وإن كــانــت
نتائجها ضعيفة قياسًا بنتائج زيارة
بــاقــي امل ـح ـطــات األفــري ـق ـيــة والـعــربـيــة
كالجزائر والسنغال ومالي».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ال ي ـخ ـت ـلــف رئـ ـي ــس «امل ــرك ــز
املغاربي لـلــدراســات االستراتيجية»،
دي ـ ــدي ولـ ــد ال ـس ــال ــك ،ك ـث ـي ـرًا ف ــي رأي ــه
ب ــال ــزي ــارة ،إذ ي ــرى ف ــي ت ـصــريـ ٍـح إلــى
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ال ـب ـعــديــن الـسـيــاســي
واالق ـت ـصــادي هما مـحــورهــا» ،وأنها
«تدخل ضمن االستراتيجية التركية
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ـ ـسـ ــوق األف ــري ـق ـي ــة
ً
ال ــواع ــدة؛ ألن ـهــا م ــا زالـ ــت ق ـ ــارة ِب ـك ـرًا،
وس ـت ـكــون ه ــي م ـحــرك الـنـمــو الـعــاملــي
خالل العقود املقبلة».

تكشف تفاصيل مطارد ِة األعرج عن حجم الوعي الذي كان يتمتع به ،بدءًا من اختياره مدينة البيرة
لالختفاء كزائر أجنبي يتكلم اإلنكليزية ،خاصة أن املنطقة ال تثير الريبة في ظل أن محافظة رام
ً
ُ
الله والبيرة ّ
تعج باألجانب واملساكن املستأجرة ،لكنه لو اختار منطقة ريفية (قرية مثال) الكتشف
رفاق (خلية) باسل مباشرة بعد اإلفراج عنهم من سجون
بسرعة .أيضًا ،لم يعتقل العدو اإلسرائيلي ً
السلطة ،بل منحوا مهلة طويلة نسبيًا مقارنة بحوادث سابقة مماثلة ،في محاولة من مخابرات العدو
الستدراج باسل أو رفاقه أو حتى عائلته ،عبر مبادرة األخير إلى االتصال الهاتفي أو لقائهم عبر
تحرك غير معتاد ،لكنه قرر أال يعود إلى بيته .كان باسل يعرف جيدًا أن العدو يراقب كل شيء،
ُويدرك أن شركات تأجير السيارات وأصحاب الشقق السكنية عليهم أن يقدموا نسخة من عقود
اإليجار بصورة دورية إلى السلطة الفلسطينية ،ولذلك لم تكن عملية االختفاء من أيلول  2016إلى
آذار  2017سهلة ،فمسألة املطاردة في الضفة غدت أكثر تعقيدًا مع القدرات التكنولوجية التي تتمتع
بها قوات العدو ،ولذلك كانت الشهور الخمسة «إنجازًا» رغم انتهائها باستشهاده.

ُ
الحر ال يستسلم

يحفل سجل املقاومة الفلسطينية بمعارك الحصار التي يختار فيها املقاوم أن يشتبك مع قوات
العدو في معرك ٍة غير متكافئة ،على أن يخرج رافعًا يديه ومستجيبًا ّ
ملكبرات الصوت ،فيما شهد
تاريخ االنتفاضة حاالت غير اعتيادية ،مثل الذي فعله الشهيد حمزة أبو الهيجا في مخيم جنني
أمام وحدة «يمام» الخاصة ،عندما صرخ بضابط املخابرات« :إذا إنت زملة اطلع (فوق) ،أنا لحالي»،
ّ
مستفزًا إياهم وهو يطلق الرصاص على الجنود ،وهذا ما كرره باسل األعرج مع الوحدة نفسها التي
قدمت الستهدافه .ومنذ  ،2015تزايدت معارك حصار املقاومني ،وعلى األقل رفض سبعة مطاردين
تسليم أنفسهم أثناء الحصار أو االنسحاب عند اكتشاف قدوم العدو ،منهم إلى جانب األعرج وأبو
الهيجا :نشأت ملحم من عرعرة في الداخل املحتل عام  ،48ومحمد الفقيه من بلدة دورا ٍّ في الخليل
ً
(جنوبي الضفة)ّ ،
وعمار الطيراوي من قرية كفر عني في رام الله (وسط) ،وصوال إلى كل من أحمد
إسماعيل وأحمد نصر جــرار ،فيما يواصل االحتالل مطاردة عبد الكريم أبو عاصي منذ مطلع
شباط املاضي .هكذا ،في السادس من آذار  ،2017وبينما كان أفــراد «يمام» يتسللون تحت جنح
الظالم ليضربوا ضربتهم الخاطفة ،استقبلهم الشهيد باسل األعــرج برصاص بندقيته ،إذ أظهر
ّ
«الس ّدة» (سقيفة
تسجيل بثه اإلعالم العبري آنذاك كيف باغت باسل الجنود خالل اقترابهم من ِ
ّ
يتحصن ّ فيها ،إذ لم يستسلم إلى أن أصابه رصاص الجنود بعد نفاد ذخيرته،
الشقة) التي كان
وكانت كل الطلقات التي تلقاها من األمام ال الخلف.
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الحدث
رفعت واشنطن قبل عامين الحظر على بيع األسلحة القاتلة إلى فيتنام (أ ف ب)

ّ
عام ّ ،1975
حرر الفيتناميون سايغون (مدينة هو تشي منه ،اليوم) من أيدي األميركيينّ ،
وتكبدت القوة اإلمبريالية أول خسارة كبرى في
اليوم ،يعود ترامب إلى فيتنام ،وعاصمتها
تاريخها ،في حدث انعكس بكثير من اإليجابية على مجمل حركات التحرر الوطني في العالمّ .
هانوي ،في مشهد يطرح عدة أسئلة بشأن ما إذا كانت هذه الحركة تستهدف الصين ،أو ستستفزها

فيتنام بعد  43عامًا على «سايغون»:

الغزاة يعودون ...الستفزاز الصين
وص ـلــت حــامـلــة ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة
«ك ــارل فينسون» ،أم ــس ،إلــى فيتنام،
فــي ح ــدث يحصل لـلـمــرة األول ــى منذ
أك ـث ــر م ــن أربـ ـع ــة عـ ـق ــود ،وفـ ــي ت ـطـ ّـور
اع ـت ـب ــره م ــراق ـب ــون غ ــرب ـي ــون «رس ــال ــة
واض ـح ــة ل ـل ـصــن» ،ال سـيـمــا ف ــي ظل
تـ ــزايـ ــد الـ ـنـ ـف ــوذ اإلق ـل ـي ـم ــي ل ــأخ ـي ــرة
وتوسعها العسكري في بحر الصني
ّ
الجنوبي .إال أن هذه «الرسالة» قابلها
بــال ـتــزامــن اف ـت ـتــاح امل ـج ـلــس الــوطـنــي
ل ـ ـ ـنـ ـ ــواب الـ ـشـ ـع ــب الـ ـصـ ـيـ ـن ــي دورتـ ـ ـ ــه
ال ـح ــال ـي ــة ،الـ ـت ــي م ــن ض ـم ــن ب ـنــودهــا
إقــرار رفــع ميزانية الدفاع لعام 2018
بقيمة  1.11تريليون يوان ( 175مليار
دوالر) ،في زيادة بنسبة تبلغ  8.1في
ّ
املئة عن عام  ،2017أي ما ُيشكل «جزءًا
صغيرًا من الناتج املحلي اإلجمالي»،
كما يقول املسؤولون الصينيونّ .
رغــم هـ ّـذه الــزيــادة فــي اإلن ـفــاق ،فإنها
ت ـب ـقــى أقـ ـ ــل ب ــأرب ــع مـ ـ ــرات م ــن إن ـف ــاق
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ه ـ ــذا امل ـج ــال
(تشانغ يه سوي ،وهو املتحدث باسم
الــدورة األولــى للمجلس الوطني ،قال
ّ
إن «مـعــدل اإلنـفــاق الدفاعي الصيني
ُي ـع ـت ـبــر أدن ـ ــى م ــن ن ـظ ـيــره ف ــي الـ ــدول
ـرى») .ولـيـســت الــزيــادة
الـكـبـيــرة األخـ ـ ـ ّ
أم ـرًا مفاجئًا ،إذ إنـهــا تــأتــي فــي وقت
تعمل فيه الصني على زيــادة إنفاقها
الــدفــاعــي بـعــدمــا تــراجــع فــي الـعــامــن
املاضيني .أيضًا هــي تأتي فــي سياق
سلسلة مــن الـ ًخـطــوات الـتــي تتخذها
ال ـص ــن خ ــدم ــة لـسـيــاســاتـهــا الــرام ـيــة
إل ــى حـمــايــة مصالحها االقـتـصــاديــة،
وذل ــك مــن خ ــال الـحـفــاظ عـلــى أمنها
الـقــومــي الــداخـلــي مــن جـهــة ،وترسيم
حــدودهــا البرية والبحرية وترسيخ
وجـ ــودهـ ــا ال ـع ـس ـك ــري الـ ـخ ــارج ــي ،ال
ّ
سيما في املناطق التي تشكل «نقاط
وصــل» بينها وبــن األســواق العاملية
م ــن جـهــة أخ ــرى (تـخـشــى ال ـصــن من
أي عرقالت دولية أو عمليات إرهابية
قد تطال «طريق الحرير» الذي تعمل
عـلــى إن ـشــائــه) .بطبيعة ال ـح ــال ،تــرى

واشـنـطــن فــي ه ــذه الـتـحــركــات سعيًا
صينيًا «لـفــرض الهيمنة» على بحر
ً
الـصــن الـجـنــوبــي ،وتـهــديـدًا محتمال
لحرية املالحة األميركية ومصالحها
االستراتيجية في منطقة تشهد منذ
سـ ـن ــوات ص ــراع ــا إقـلـيـمـيــا ـ ـ ـ أمـيــركـيــا
«باردًا» على النفوذ.
ّ
ول ـ ـعـ ــل قـ ـل ــق بـ ـك ــن عـ ـل ــى «س ـي ــادت ـه ــا
وأمنها» بــرز أكثر مــع وصــول حاملة
الطائرات األميركية «كــارل فينسون»
ومعها سفينتان أميركيتان أخريان
إلى فيتنام ،أمس ،في زيارة تستغرق
خـمـســة أيـ ــام .ووفـ ــق بـعــض الـتـقــاريــر
الغربية ،فــإن «الــزيــارة
فــي الصحافة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ال تـ ـم ــث ــل أكـ ـب ــر وجـ ــود
ع ـس ـك ــري أمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ف ـي ـت ـن ــام مـنــذ
ع ــام  1975ف ـح ـســب« ،ول ـك ـن ـهــا أيـضــا
ان ـع ـك ــاس واض ـ ــح ل ـل ـعــاقــات امل ـع ـقــدة
وامل ـتــوتــرة بــن هــانــوي وب ـكــن بشأن
بحر الصني الجنوبي املتنازع عليه».
وتشير التقارير إلى أن فيتنام عملت
«مـنــذ أشـهــر لتخفيف قـلــق» جارتها
مــن هــذه الــزيــارة ،وكــذلــك مــن احتمال
إقــامــة تـعــاون أمـنــي أكـبــر بــن هانوي
وواش ـن ـط ــن .إال أن املــراق ـبــن وصـفــوا
الزيارة بـ«ضربة واضحة ضد بكني»،
ّ
وأن ـ ـهـ ــا ت ــأت ــي «ف ـ ــي سـ ـي ــاق م ــواج ـه ــة
الـنـفــوذ الصيني املـتـصــاعــد فــي بحر
الصني الجنوبي».
ف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،كـتــب بــاراســانــث
ب ــارام ـس ــوارن ،وه ــو م ـحــرر فــي مجلة
ّ
املختصة في شؤون
ديبلومات»
«ذي
ّ
ّ
شرق آسيا ،أنه توجد خشية إقليمية
ّ
تصعيدية،
اتخاذ الصني خطوات
من
ّ
ّ
خـ ّ
ـاصــة أنـهــا «ع ــززت منذ عــام صفها
الــداخ ـلــي بـعــد عـقــد مــؤتـمــر لـلـحــزب»،
ّ
وأن «ات ـبــاع تــرامــب سياسة متشددة
م ـ ــع ال ـ ـصـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام ،عـ ـل ــى ع ــدة
ـات ،ق ــد يــدفـعـهــا إل ــى االن ـت ـقــام».
ج ـب ـهـ ّ
ُ
املنظور «ال تعتبر
ـذا
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـه
ـ
إن
وق ــال
ّ
ألنها تعزز ّ
زيارة الناقلة ّ
توجه
مهمة
واشـنـطــن الـحــالــي ح ــول مـســألــة بحر
ّ
الجنوبي فحسب ،بل أيضًا ألن
الصني

ُ
مثل هــذه التحركات تبقي االحتمال
ً
قــائـمــا ب ــأن تستغلها بـكــن مستقبال
كــذريـعــة لتحركات كــانــت قــد خططت
لها بالفعل».

تبدو النظرة األميركية
للتحالف مع فيتنام منافية
لحقائق الواقع
وكــانــت الــواليــات املتحدة قــد وصفت
الـ ـص ــن ،ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
بـ«منافس استراتيجي» لها ،معتبرة
أنها تستخدم «قدراتها االقتصادية
ال ـه ــائ ـل ــة إلرهـ ـ ـ ــاب جـ ـي ــرانـ ـه ــا» ،فـيـمــا
احتفاالت في سايغون عام 1975

تسير الـصــن بـثـبــات فــي مشاريعها
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ث ـ ـ ــروات جـ ــزر بـحــرهــا
الـجـنــوبــي وتحصينها عـسـكــريــا في
مواجهة األساطيل األميركية املرابطة
البقعة االستراتيجية .ومنذ
في هذه
ّ
عام  ،2014تبنت بكني سياسات أكثر
تشددًا إزاء النزاعات الحدودية التي
تخوضها فــي بحر الصني الجنوبي
وبـحــر الـصــن الـشــرقــي (م ــع الـيــابــان)
ومـنـطـقــة الـهـمــايــا (م ــع ال ـه ـنــد) ،إلــى
جــانــب متابعتها لـلـصــراع الــدائــر في
شبه الجزيرة الكورية القريبة منها.

عودة «ال ّبد منها»

ف ــي م ـقــابــل ال ـص ــن ،ت ــرس ــم ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ــوجـ ــود ط ــوي ــل األمـ ـ ـ ــد فــي
جنوبي شرقي آسيا ،ويعود جزء من
ذلــك إلــى تأمني فتح املعابر التجارية
مــن بحر الـصــن الجنوبي ،باألخص
م ـ ــع مـ ـ ـ ــرور بـ ـض ــائ ــع ب ـق ـي ـم ــة خ ـم ـســة
ت ــريـ ـلـ ـي ــون ــات دوالر مـ ــن تـ ـل ــك املـ ـي ــاه
سنويًا .لكن ال ّ
بد في ظل هذه العودة
امل ـث ـيــرة لــأمـيــركـيــن إل ــى فـيـتـنــام من
ً
العودة قليال إلى الوراء ،إللقاء الضوء
على طبيعة العالقات الثنائية.
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1950وفـ ـ ــي خـ ـض ـ ّـم ح ــرب
«الـ ـهـ ـن ــدوصـ ـيـ ـن ـ ّـي ــة» ،ب ـ ـ ــدأت ع ــاق ــات
أم ـي ــرك ــا بـفـيـتـنــام ال ـج ـنــوبـ ّـيــة .ففيما
اعـتــرفــت الـصــن وروس ـيــا بالحكومة
ّ
الشيوعية املتمركزة في شمال البالد،
اع ـتــرف «املـعـسـكــر ال ـغــربـ ّـي» بحكومة
الـ ـجـ ـن ــوب .ل ــم ي ـك ــن االعـ ـ ـت ـ ــراف حــدثــا
ّ
ّ
هامشيًا ،بــل شــكــل فــي سـيــاق الحرب
ّ
الباردة طبيعة العالقة الصدامية بني
فـيـتـنــام وأم ـيــركــا ،وال ـتــي لــم تـبــدأ في
ّ ّ
التغير إال بداية التسعينيات.
ّ
اليابانية الغازية
بعد انهزام القوات
فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،أعلنت
فـيـتـنــام اسـتـقــالـهــا ع ــن فــرن ـســا .فتح
ّ
الهندوصينية»
اإلعــان باب «الحرب
( 1946ـ  ،)1954وانقسمت البالد إلى
ش ـط ــري ــن .ان ـخ ــرط ــت أمـ ـي ــرك ــا ،ضـمــن
ّ
ّ
الشيوعية ،في
الكونية على
حربها

ّ
الفرنسية،
ال ـصــراع عبر دعــم ال ـقــوات
قـبــل أن تــأخــذ دور ال ـص ــدارة تدريجًا
وتـصـبــح الـفــاعــل الـعـسـكـ ّ
ـري األجـنـبـ ّـي
الــرئـيـسـ ّـي فــي ال ـبــاد مـنــذ ع ــام .1964
تورطت ّ
ّ
ّ
اإلمبريالية في الوحل
القوة
ّ
ّ
ّ
الفيتنامي ،وتـكــبــدت أول هزيمة في
ت ــاري ـخ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ،تـ ـك ـ ّـرس ــت فــي
ّ
«اتفاقية باريس للسالم» عــام .1973
لم ُت ّ
ّ
طبق االتفاقية كما أرادت أميركا،
ّ
إذ واصل الشمال توغله جنوبًا نحو
س ــاي ـغ ــون ،دافـ ـع ــا الـ ـغ ــزاة إلـ ــى خ ــارج
الـ ـب ــاد عـ ــام  ،1975وان ـق ـط ـع ــت ب ـهــذا
االنتصار العالقات بني البلدين.
ّ
لــم يـكــن الـفـيـتـنــام املستقل خــالـيــا من
ّ
حدودية
املشاكل ،حيث أدت تحرشات
ّ
مـ ــع كـ ـمـ ـب ــودي ــا إلـ ـ ــى تـ ــدخـ ــل ال ـ ـقـ ــوات
الـفـيـتـنــامـ ّـيــة وخ ـلــع الــرئـيــس الــدمـ ّ
ـوي
بــول ب ــوت ،ونـظــام «الـخـمـيــر الـحـمــر».
عقب ذل ــك ،وقـفــت الـصــن مــع حليفها
ّ
الكمبودي وهاجمت فيتنام ،ما أدخل
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ع ــزل ــة إق ـل ـي ـم ــي ــة ع ــززت
عزلتها الــدولـ ّـيــة .هكذا ،لم يبق للبلد
املـسـتـقــل حــديـثــا حـلـفــاء دول ـ ّـي ــون عــدا
االتحاد السوفياتيُ ،
فبنيت السياسة
ّ
ّ
االقتصادية على الشاكلة السوفياتية،
وشـهــدت بالنتيجة نفس تحوالتها.
فمع توجه السوفيات نحو «سياسة
االنـ ـفـ ـت ــاح» ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ب ــدأت
بمراجعاتها ،فسمحت بوجود
فيتنام
ّ
أعمال ُحـ ّـرة ،ووقعت عام  1991اتفاق
ســام مــع كمبوديا ،وب ــدأت بتحسني
عــاقــات ـهــا م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة من
ب ــواب ــة «مـعــالـجــة ج ــراح امل ــاض ــي» ،إذ
ُ
ف ـتــح ف ــي ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات مكتب
ّ
للبحث عن جثث القتلى األميركيني.
تبعت تلك الـخـطــوة إجـ ــراءات أخــرى:
ُرفـ ـع ــت الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى الـ ـسـ ـف ــر ،وف ـتــح
ال ـب ـلــدان مـكــاتــب دب ـلــومــاسـ ّـيــة ،وأزي ــل
ّ
االقتصادي .ترافق
عام  1994الحصار
السياسي مع آخر اقتصاديّ،
ّ
التطبيعّ
حـيــث وق ـعــت فـيـتـنــام وأم ـيــركــا اتـفــاق
ّ
ثنائي عــام  2001تــم بموجبه
تـجــارة
ّ
ال ـت ـخــلــي ع ــن ال ـض ــرائ ــب ف ــي ع ــدد من
البضائع وتخفيضها على عدد آخر.
ّ
الفيتنامي
تواصلت لبرلة االقتصاد
ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـجــارة
ّ
العاملية» عام  ،2007ثم توقيع «اتفاق
ال ـش ــراك ــة ع ـبــر امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ» مع
 11ب ـل ـدًا آخ ــر ع ــام ( 2015ق ــرر تــرامــب
االن ـس ـحــاب م ــن االت ـف ــاق مـطـلــع الـعــام
املاضي).
ّ
عسكريًا أيـضــا ،حيث
تـقـ َـار َب البلدان
رفعت أميركا قبل عامني الحظر على
ب ـيــع األس ـل ـح ــة ال ـقــات ـلــة إلـ ــى فـيـتـنــام،
وت ــرك ــز الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون خـ ّ
ـاصــة
فــي مــا يتعلق بــاألمــن الـبـحـ ّ
ـري وسط
تصاعد توتر الصراع في بحر الصني
ال ـج ـن ــوب ـ ّـي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،تــرى
أم ـيــركــا فــي فـيـتـنــام حـلـيـفــا مـهـ ّـمــا في
امل ـن ـط ـقــة ،وكـتـعـبـيــر واضـ ــح ع ــن ذل ــك،
يقول أسـتــاذ دراس ــات آسيا واملحيط
الـ ـه ــادي ،ألـكـسـنــدر فــوف ـنــغ ،ف ــي مـقــال
بعنوان «ما يمكن لفيتنام أن تمنحه
ألم ـيــركــا»« :ف ــي ح ــال وج ــود تـحــالــف،
ُيـمـكــن لفيتنام دفــع ال ـقـ ّـوة األمـيــركـ ّـيــة
إلــى مــدى أبعد ،ويعود ذلــك في املقام
األول إلـ ــى مــوق ـع ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي،
وإل ــى خبرتها الـتــاريـخـ ّـيــة الـثـ ّ
ـريــة في
التعامل مع الصني في الحرب والسلم
ألكثر من ألفي عام».
ّ
ل ـكــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـب ــدو أن هــذه
الـ ـنـ ـظ ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن تـ ـن ــاف ــي حـ ـق ــائ ــق ال ـ ــواق ـ ــع،
إذ ال ي ـم ـك ــن ألي تـ ـح ــال ــف ب ـي ـن ـه ـمــا
بـ ـل ــوغ م ـس ـت ــوى اس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ل ـعــدد
ّ
م ــن ال ـع ــوام ــل ،ل ـع ــل أه ـم ـهــا هــواجــس
املاضي التي ما زالــت تسكن الزعماء
ال ـف ـي ـت ـنــامـ ّـيــن وتـ ـق ــوده ــم ف ــي ات ـج ــاه
تـ ـن ــوي ــع ع ــاق ــاتـ ـه ــم واإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـلــى
ّ
توازنها ،ويتلخص ذلك في سياستهم
ّ
ّ
املبنية على «مبدأ الالءات
العسكرية
ّ
ّ
الثالث» :ال تحالفات عسكرية ،ال قوات
أجـنـبـ ّـيــة عـلــى األراض ـ ــي الـفـيـتـنــامـ ّـيــة،
ّ
أجنبية ملحاربة
وال انـحـيــاز مــع ق ـ ّـوة
أخرى.
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جاريد ٌكوشنر:
صعود إلى الهاوية
واشنطن ــ محمد دلبح
رغم أن وسائل اإلعالم األميركية الرئيسية
تحفل على الدوام بأخبار الشخصيات
السياسية العامة ،إال أنه يمكن وصف
األسبوع املاضي بـ«أسبوع الفضائح في
البيت األبيض» ،إذ بشكل واسع ،جرى
تناول الفوضى غير املسبوقة في البيت
األبيض وتأثيرها بقدرة إدارة الرئيس
دونالد ترامب على إدارة شؤون البالد
املحلية وسياستها الخارجية .وكانت
حصة صهر الرئيس ومستشاره الذي
كلفه ملف «تسوية» الصراع العربي
اإلسرائيلي ،جاريد كوشنر ،هي األكبر
التي احتلت مساحة واسعة في وسائل
اإلعالم.

جاريد كوشنر ،زوج االبنة املدلل في بالط
ترامب ،والباحث عن تمويالت لشركته
العقارية ،أصبح بقاؤه في البيت األبيض
ض ّر» بالرئيس األميركي ،كما اعتبر
ُ«ي ِ
رئيس الفريق االنتقالي خالل الفترة بني
انتخاب ترامب رئيسًا وتسلمه سلطاته
والحاكم السابق لوالية نيوجيرزي كريس
كريستي ،أول من أمس .وقال في تصريح
لشبكة «ايه بي سي»« :بالنسبة إلى جاريد
وإيفانكا وأفراد العائلة اآلخرين ،أعتقد ّأن
ِّ
على الجميع أن ُيرك َز على ما هو أفضل
شيء للرئيس»ِّ ،
معبرًا عن «األسف»،
إذ «بسبب املعركة الداخلية (في البيت
األبيض) والتسريبات (في الصحافة)،
ّ
ّ
يضرون بالرئيس».
فإنهم
(كامل التقرير على موقعنا)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2815 sudoku
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أفقيا

 -1مــن الـشـعــراء املـخـضــرمــن الـكـبــار عــاصــر نـهــايــة الــدولــة األمــويــة وبــدايــة الــدولــة
العباسية –  -2ثمن البضاعة – سرب من الطيور – مقعد على ظهر الحصان – -3
حرف نصب – نجم في السماء – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -4فتى أسطوري يوناني
رائع الجمال عشق صورته املنعكسة في املاء – برج سياحي مائل في ّإيطاليا – -5
مدينة أوسترالية عاصمة كوينزلند –  -6من أجمل أزهار الحدائق – دق على الباب
ّ
ّ
تلهب بالعامية – -8
مربيات –  -7من الحبوب –
أو ثمرة تشبه البطيخ يعمل منها
مدينة إسبانية – خلق ّ
وذرية –  -9حفرة في األرض عميقة يستقى منها املاء – شهر
أيار في بعض البلدان العربية –  -10من اإلمارات العربية املتحدة

عموديًا

 -1مصيف لبناني بسفح صنني – مملكة قديمة ملكتها بلقيس –  -2أكــل وعلف
الدواب – أقدام الحيوانات –  -3مقياس مساحة – عام في املاء – خارج الدار بالعامية
ُ–  -4مدينة في شمال السويد –  -5أهم الواليات األملانية قديمًا ّ – خشبة عريضة
تجعل في مؤخر السفينة إلمالتها من جهة الى اخــرى –  -6نحل العقدة – قصير
ّ
يصوت
من الرجال –  -7أحرف متشابهة – رمى الشراب من فمه –  -8حفر البئر –
الضفدع – رقــد –  -9احــدى طــوائــف لبنان – دولــة عظمى –  -10كتلة صخرية في
األردن بني اليرموك ووادي الزرقاء والغور

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2815

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كوناكري – بق –  -2ارسطوطاليس –  -3رق – بلل – حك –  -4ا ا ا – عماد –  -5وثيق – مز –
سا –  -6سون – كاربوف –  -7مر – منشار –  -8دنا – ود –  -9عام – ّ
فلي –  -10مزرعة الشوف

عموديًا
 -1كارلوس منعم –  -2ورق – ثور – ّأز –  -3نس – أين – ّ
دمر –  -4أطباق – من –  -5كوال – كنافة
–  -6رطل – ماش – ال –  -7يا – عزرائيل –  -8لحم – بر – نش –  -9بيكاسو – ّ -10
قس – دافيدوف

حل الشبكة 2814

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عــالــم نـفــس دان ـمــاركــي أملــانــي أمـيــركــي (  )1994-1902أص ـ ّـر دائ ـمــا على
أنه فرويدي متجدد .من نظرياته أن كل أنسان يمر في مراحل ليحقق
طموحاته من الوالدة حتى املوت
 = 3+2+5+4بهار هندي ■  = 11+10+8+9هدوء وصمت ■  = 1+7+6ريح
طيبة

حل الشبكة الماضية :سامر ابو هواش

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1593وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 26 - 15 - 13 - 8 - 6 :الرقم
اإلضافي25 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 1,544,240,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 245,578,378ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة245,578,378 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 79,041,060ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,725,554 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 79,041,060ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,496 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,835 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 186,912,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23,364 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,751,723,263 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1593
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح97340 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 50,205,226 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل ورق ــة50,205,226 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7340 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.340 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.40 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 539
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة684 :
• يومية أربعة0864 :
• يومية خمسة71524 :
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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
عبدالله حسن جعفر
وال ــده املــرحــوم الـحــاج حسن جعفر
(ابو تامر)
زوجـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــده ال ـ ـحـ ــاجـ ــة كــام ـي ـل ـيــا
سليمان
زوجته جهان حسن قاسم
اشقاؤه :تامر ومحمد
شـقـيـقــاتــه :شــاهـيـنــاز زوج ــة رشـيــد
جعفر
زينة زوجة كافن روبت
رنوى زوجة الحاج حسن حمود
لينا
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت غ ـدًا
االربـعــاء  7شباط في اوتيل Dunes
_ verdun
 Beirut ball roomمن الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة

تقرير

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

ً
«اعتبر ماكرون قرار تشكيل حكومة جديدة بقيادة ميركل «نبأ سارًا ألوروبا

ميركل تستعد لواليتها الرابعة
 ...وسط ارتياح أوروبي
بعد قبول «الحزب االشتراكي الديمقراطي» دخول
نسخة جديدة من التحالف مع «التحالفّ المسيحي»
بقيادة أنجيال ميركل ،تستعد األخيرة لتولي منصب
المستشارة األلمانية لوالية رابعة ،حيث سيتم انتخابها
أواسط الشهر الجاري ،وسط ارتياح أوروبي عام
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــارع م ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــات ت ـش ـك ـي ــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـج ــدي ــدة،
م ـن ــذ أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـع ــد إع ــان
«الحزب االشتراكي الديمقراطي»
نتيجة الـتـصــويــت ـ ـ االيـجــابـيــة ـ
الــداخ ـلــي بـشــأن دخــولـهــم نسخة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـحــالــف م ــع حــزب
ميركل «املحافظ» .وبعد أسابيع
م ــن املـ ـف ــاوض ــات الـ ـش ــاق ــة ،واف ــق
االش ـتــراك ـيــون ـ ـ ثــانــي أكـبــر حــزب
في أملانيا ـ على التمديد لالئتالف
الـكـبـيــر املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،منهيًا
ب ــذل ــك أزمـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة شـهــدتـهــا
البالد منذ االنتخابات التي جرت
في أيلول املاضي.
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ائـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــا
ح ـكــوم ـيــا ج ــدي ـدًا ل ــوالي ــة راب ـع ــة،
وع ــدت املـسـتـشــارة األملــان ـيــة بــأن
ح ـك ــوم ـت ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة «س ـت ـب ــدأ
ال ـع ـمــل ســري ـعــا وسـتـعـطــي دفـعــا
ق ــوي ــا ألوروبـ ـ ـ ــا» .وق ــال ــت مـيــركــل
فــي بـيــان أمــس« ،بـعــد نحو ستة
أش ـه ــر م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـنــاس
ينتظرون حصول شيء ما اآلن»،
مـضـيـفــة« :ن ـحــن ن ــرى أن أوروب ــا
تــواجــه تحديات ،وأن دفعًا قويًا
من أملانيا ،إلى جانب دفع فرنسا
والـ ـ ـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ضـ ـ ـ ـ ــروري»،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
ـام ،م ــن ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة
اهـ ـتـ ـم ـ ٍ
إل ـ ــى الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة .ول ـف ـتــت
مـيــركــل إل ــى أن كــل ذل ــك «يتطلب
م ـنــا أن ن ـبــدأ ال ـع ـمــل ب ـســرعــة في
الحكومة».

فــي غـضــون ذلــك ،اقـتــرح الرئيس
األملاني ،فرانك فالتر شتاينماير،
ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان األمل ــان ــي انـتـخــاب
ميركل مستشارة للبالد لوالية
راب ـع ــة .وف ــي ب ـيــان أم ــس ،أعلنت
الـ ــرئـ ــاسـ ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أنـ ـ ــه «وف ـ ــق
ال ــدسـ ـت ــور ،ال ــرئ ـي ــس االتـ ـح ــادي
اق ـتــرح عـلــى ال ـبــرملــان فــي خطاب
الـ ـي ــوم (أمـ ـ ــس) ان ـت ـخ ــاب أنـجـيــا
م ـي ــرك ــل م ـس ـت ـش ــارة اتـ ـح ــادي ــة».
وت ــاب ــع ال ـب ـيــان« :ي ـح ــدد الـبــرملــان

حكومة مستقرة
في ألمانيا هي
«ضمان لتطور أوروبا»

مـ ــوعـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة».
ووفــق الدستور األملــانــي ،يقترح
رئيس البالد على البرملان زعيم
األغلبية أو األكـثــريــة البرملانية،
النتخابه مستشارًا للبالد ،حال
ن ـ ـجـ ــاحـ ــه فـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ـك ــوم ــة
جديدة.
كذلك ،كان رئيس الكتلة البرملانية
لالتحاد املسيحي ،فولكر كاودر،
قـ ــد أعـ ـل ــن أن ـ ــه اتـ ـف ــق مـ ــع رئ ـي ـســة
الـكـتـلــة ال ـبــرملــان ـيــة لــاشـتــراكـيــن

الــدي ـم ـقــراط ـيــن ،ان ــدري ــا نــالـيــس،
عـلــى انـتـخــاب مـيــركــل مستشارة
للبالد يوم  14آذار الجاري.
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وبـ ـع ــد إعـ ـ ــان ن ـتــائــج
ّ
اسـتـفـتــاء االش ـتــراك ـيــن ،تنفست
دول وش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الصعداء ،إذ إن حكومة مستقرة
ف ــي أملــان ـيــا ه ــي «ض ـم ــان لـتـطــور
أوروبـ ـ ـ ــا» ،فـيـمــا اع ـت ـبــر الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
وهـ ـ ــو ال ـح ـل ـي ــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي
ً
لـ ـ ـب ـ ــرل ـ ــن ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث «ن ـ ـ ـبـ ـ ــأ سـ ـ ــارًا
ألوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» .وأك ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـي ـ ــان ق ـصــر
اإلل ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــه ،أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن
«فرنسا وأملانيا يـ ّ
ـودان التعاون
من أجل اإلعداد ملبادرات جديدة
لــأســابـيــع املقبلة واملـضــي قدمًا
في املشروع األوروبي».
م ــن ج ـه ـت ـهــاّ ،
رحـ ـب ــت امل ـفــوض ـيــة
األوروب ـ ـيـ ــة بـ ـق ــرار االش ـت ــراك ـي ــن،
وكـتــب مـفــوض ش ــؤون االقتصاد
بيير موسكوفيجي ،في تغريدة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــع «تـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــر»« :اآلن
تستطيع أملانيا أن تعمل من أجل
تقوية أوروبا».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ن ــاش ــد رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ،تـ ـش ــارل ــز م ـي ـش ـيــل،
الـحـكــومــة االت ـحــاديــة املستقبلية
في برلني «اإلسراع على املستوى
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» .وق ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان:
«إنني على اقتناع بــأن الحكومة
االت ـح ــادي ــة يـمـكــن أن ت ـك ــون قــوة
داف ـ ـعـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي»،
مـشــددًا بقوله« :ليس هناك وقت
ل ـف ـقــده» .ول ـفــت ت ـشــارلــز ،أول من
أمس ،إلى ضرورة «تحقيق أوجه
تـقــدم فــي قضايا الهجرة واألمــن
وتـ ـع ــزي ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع دول االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبي األخرى».
(األخبار ،أ ف ب)

َت ُّ
قب ْل تعازي
ُ
َ
تقبل التعازي بالفقيد املرحوم
أمني محمد منصور
(الرئيس السابق لبلدية مشغرة)
(نائب املدير العام
لبنك بيروت الرياض سابقًا)

أرملته :إيمان العمادي
ابنه :أمني
بـنــاتــه :مــاريــان زوج ــة جـمــال حسن
 األسـ ـت ــاذة م ــي  -ال ــدك ـت ــورة ف ــرح -كلثوم
وال ــدت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
مرعي
أشقاؤه :املرحوم مأمون  -إبراهيم -
أسامة  -املهندس علي
شقيقته :رابـحــة زوجــة الـحــاج أمني
عاصي
ويومي الثالثاء واألربعاء /3/ 7 - 6
 2018من الساعة الرابعة بعد الظهر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي (جمعية
ال ـت ـخ ـصــص ال ـع ـل ـمــي قـ ــرب خـطـيــب
وعلمي).
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
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آل بيضون وخليل وهاشم وفخري ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Department of Neurosurgery
The Institute for Higher Learning

ينعون مبزيد من الرىض والتسليم بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله تعاىل فقيدنا الغايل

الدكتور حسني بيضون

والده :املرحوم الحاج محمد عيل يوسف بيضون
والدته :املرحومة الحاجة خديجة بيضون
زوجته :نجوى السيد أيوب خليل
أوالده :املحامية رندىل زوجة السيد عيل هاشم
الدكتور عيل وزوجته الدكتورة كارول فخري
املحامية ميسون زوجة املحامي أنكور رونغتا
الدكتور محمد وزوجته املحامية سلمى صفي الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب وأحمد وحسن
شقيقاته :فدوى زوجة السيد عباس سلامن ،نعامت زوجة السيد عيل شامي
شقيقات زوجته :الدكتورة سلوى زوجة الدكتور عامد األمني ،املرحومة فاطمة زوجة
السيد مصطفى الدندشيل املحامية برشى خليل ،لبنى زوجة السيد حسني طاهر

يصىل عىل جثامنه الطاهر ظهر يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار  2018يف بلدته
بنت جبيل حيث يوارى الرثى وتقبل بعدها التعازي( .تنطلق الجنازة من
خلدة (بن معتوق) عند الساعة الثامنة صباحاً) ويستمر تقبل التعازي يف
بريوت يوم الجمعة الواقع فيه  9آذار  ،2018من الساعة الثالثة بعد الظهر
لغاية الساعة الثامنة مسا ًء يف أوتيل .Four Seasons
الراضون بقضاء الله وقدره :آل بيضون وخليل وهاشم وفخري ورونغتا
وصفي الدين وسلامن وشامي واألمني والدندشيل وطاهر

الثالثاء  6آذار  2018العدد 3412

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـل ـق ـيــام ب ـصــب أرض ـيــة
خـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ــات ال ـ ـف ـ ـي ـ ــول ف ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـ ــذوق
ال ـ ـحـ ــراري ،م ــوض ــوع اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
رقــم ث4د 11059/تاريخ  ،2017/10/28قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2018/3/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 513
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2018/2/23ق ـ ّـرر رئ ـيــس محكمة
بــدايــة صـيــدا الـقــاضــي محمد ال ـحــاج علي
ن ـشــر خ ــاص ــة ع ــن اإلسـ ـت ــدع ــاء املـ ـق ـ ّـدم من
ّ
واملسجل
شركة األرجوان العقارية ش.م.ل.
برقم  2018/1381والــذي تطلب فيه شطب
اشارات الدعاوى التالية:
ً
أوال :عــن صحيفتي العقارين  1393و527
الدكرمان األولــى برقم يومي  1573تاريخ
 ،1949/10/19استحضار دعوى مقدم لدى
محكمة بــدايــة الـجـنــوب مــن مـيـشــال عــواد
ضد مصطفى وحنيفة اليعفوري ومحمد
أح ـمــد الـيـعـفــوري م ـثــول ال ــوق ــف .والـثــانـيــة
برقم يومي  772تاريخ  ،1953/6/3دعوى:
ط ـل ــب ت ــدخ ــل ش ـخ ــص ث ــال ــث :م ـق ــام ــة ل ــدى
ال ـح ــاك ــم امل ـن ـف ــرد ف ــي ص ـي ــدا 1953/5/21
مــن ورث ــة عبد الحليم حبلي وهــم زوجته
نزهة توفيق حجازي وأوالده محمد نزيه
ونديدة ونبيه ونزار ونسيمة وأحالم ضد
مـصـطـفــى ال ـي ـع ـف ــوري وأحـ ـم ــد ال ـي ـع ـفــوري
وم ـي ـشــال الـ ـخ ــوري ع ـ ــواد .وال ـثــال ـثــة بــرقــم
يــومــي  1681تــاريــخ  ،1956/10/31دعــوى
م ـقــامــة ل ــدى مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف الـجـنــوب
مــن سعد الــديــن يـعـفــوري ضــد هــذا العقار
محفوظة بملف هذا العقار.
ثانيًا :وعن صحائف العقارات رقم 36/307
و 43/248و 236م ــدي ـن ــة صـ ـي ــدا و1393
و 527الــدكــرمــان ،بــرقــم يــومــي  236تــاريــخ
 ،1958/2/5قـيــد احـتـيــاطــي بـحـكــم صــادر
ع ــن مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـنــوب بـتــاريــخ
 1957/12/24املـتـضـمــن ت ـصــديــق الـحـكــم
املستأنف من سعد الدين اليعفوري ورفاقه
ض ـ ّـد م ـي ـشــال الـ ـخ ــوري عـ ــواد وورث ـ ــة عبد
الحليم حبلي.
ثــال ـثــا :وع ــن صـحــائــف ال ـع ـق ــارات 36/307
و 236و 34/307مدينة صيدا ،برقم يومي
 1116تــاريــخ  ،1975/8/20وعــن صحائف
الـعـقــارات  527و 1393الــدكــرمــان و43/248
مــدي ـنــة ص ـي ــدا ،ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1964تــاريــخ
 ،1074/7/30اشـ ـ ــارة اس ـت ـح ـض ــار م ـقــدم
لـ ـج ــان ــب م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـبـ ــدايـ ــة فـ ــي ال ـج ـن ــوب
 1974/7/29مـ ــن املـ ــدعـ ــن ورثـ ـ ـ ــة رش ـي ــد
ج ـن ـب ــاط وه ـ ــم الـ ـسـ ـي ــدة اسـ ـم ــى م ـح ـمــود
ج ـن ـب ــاط وص ـ ـ ــاح الـ ــديـ ــن وخـ ــالـ ــد وع ـمــر
وجمال وخوال رشيد جنبالط ضد املدعى
عليهم ورثــة محمد أحمد اليعفوري وهم
نفيسة بـتـكـجــي ،أح ـمــد مـحـمــد الـيـعـفــوري
وعبد الرحمن وعمر وسعد الدين وعثمان
وع ـ ــدن ـ ــان وأمـ ـ ـي ـ ــرة وابـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام وسـ ـمـ ـي ــرة
ومـحـمــود ومـســرة اوالد محمد اليعفوري
نـ ــوع الـ ــدعـ ــوى :الـ ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بــان
يسجلوا على اسمائهم األسهم التي تعود
ل ـه ــم ف ــي هـ ــذا ال ـع ـق ــار وخ ــاف ــه وتـسـجـيــل
الـتــأمــن الـجـبــري تــاريــخ  1973/6/21رقــم
 1973/33ال ـصــادر عــن رئــاســة االج ــراء في
صيدا بالنسبة لحصص املدعى عليهم.
راب ـع ــا :وع ــن صـحــائــف ال ـع ـقــارات 36/307
و 236و 34/307مدينة صيدا /برقم يومي
 1938تــاريــخ  ،1964/11/6وع ــن صحيفة
ال ـق ـســم رق ــم  248/43مــدي ـنــة ص ـي ــدا بــرقــم
ال ـيــومــي  193تــاريــخ  ،1964/11/6اش ــارة
حجز :انــذار حجز عقاري صــادر عن دائرة
اجــراء صيدا من ورثــة رشيد جنبالط ضد
ورثة محمد اليعفوري.
خامسًا :وعن صحيفة القسم رقم 248/43
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◄ إعالنات رسمية ►

مدينة صيدا برقم  1642تاريخ 1974/6/30
اشـ ـ ـ ــارة دع ـ ــوى م ـق ــام ــة مـ ــن احـ ـم ــد مـحـمــد
يـعـفــوري ضــد عـبــد ال ـقــادر ال ـبــواب ورفــاقــه
وضد شفيقة أحمد سنجر ورفاقها.
فمن لــه مصلحة بــاالعـتــراض أن ّ
يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة استئناف
الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة رق ــم  2017/10امل ـصــدق
ل ـح ـك ــم ب ـ ــداي ـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة رق ـ ـ ــم 2016/10
وامل ـن ـت ـهــي ال ــى اعـ ــان ع ــدم قــابـلـيــة الـعـقــار
/1432ال ـن ـب ـط ـيــة الـتـحـتــا للقسمة العينية
وط ــرح ــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي وت ــوزي ــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/4/10 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
 /1432الـنـبـطـيــة الـتـحـتــا ع ـبــارة عــن ارض
ضمنها بناء مؤلف من ثالث طوابق قديمة
تصل اليه عبر طريق داخلي.
مساحته 463 :م2
التخمني 400.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 262.440 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن
تجري الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية
لتلزيم اسـتـثـمــار اسـتــراحــة معهد العلوم
االجـتـمــاعـيــة  -ال ـفــرع ال ـثــانــي عـلــى أســاس
سعر يقدمه الـعــارض ،في االدارة املركزية
لـلـجــامـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـب ـنــى ال ــزج ــاج ــي -
املتحف.
يــوم الثالثاء بتاريخ  2018/3/27الساعة
 14.00تقدم العروض لالشتراك في املزايدة
العمومية وفــق دفتر الـشــروط الــذي يمكن
الحصول عليه لدى أمني سر املعهد.
ت ـق ــدم ط ـل ـبــات االشـ ـت ــراك ال ــى ق ـلــم ال ــدائ ــرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء املزايدة.
بيروت في  28شباط 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 509
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطية
قــرر الـقــاضــي الـعـقــاري فــي النبطيه اعــادة
تكوين الصحائف املؤقتة ذي الرقم 1484
  1491 - 1487مـنـطـقــة ح ــداث ــا الـعـقــاريــهبــال ـطــري ـقــة ال ـق ـضــائ ـيــه وت ـك ـل ـيــف الـخـبـيــر
شـ ـه ــاب الـ ــراعـ ــي ل ـل ـك ـشــف ع ـل ــى ال ـع ـق ــارات
رق ــم  1491 - 1487 - 1484مـنـطـقــة حــداثــا
نهار االثنني في  2018/3/26وتعيني يوم
الثالثاء في  2018/5/29الساعة العاشرة
والـنـصــف مــوع ـدًا لجلسة اعـ ــادة التكوين

ام ــام هــذه املحكمة وعـلــى كــل مــن لــه عالقه
بالعقارات املذكورة لتقديم طلباته حسب
االصول معززه بما لديه من مستندات.
رئيس قلم املحكمة العقارية
في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـلــب غـســان نجيب صـفــي الــديــن بوكالته
عــن ورث ــة حـســن صـفــي الــديــن ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار رقم  595شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب عبد الرحمن محمد حـمــادي شهادة
قيد بدل ضائع للعقار رقم  2272كفرملكي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب سامي ميشال الديب وكيل نــدا اميل
نايل احد ورثة اميل هيكل نايل سند ملكية
بدل ضائع للعقار  1320الفريديس.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ابــراهـيــم عـبــدالـلــه ادي ــب بــوكــالـتــه عن
مــريــم عـبــد ال ـق ــادر شــاتـيــا ملــورث ـهــا أحـمــد
حسني عطيه سند تمليك بــدل عــن ضائع
للعقار  1382قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
جانب :السيدة كورين جوزيت كليمان
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
ورق ــة دع ــوى صـ ــادرة عــن مـحـكـمــة بـيــروت
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى كــوريــن
جـ ــوزيـ ــت ك ـل ـي ـم ــان ت ــول ــد  1953فــرن ـس ـيــة
مجهولة محل االقــامــة في الــدعــوى املقامه
ع ـل ـي ـهــا م ــن ط ـل ـعــت ي ــوس ــف ك ــرك ــي ب ـم ــادة
اثبات طــاق اســاس  2018/40تعني موعد
الجلسة فيها يوم االثنني في 2018/3/26
غرفة القاضي الشيخ علي املولى فيقتضي
حضورك أو ارسال من ينوب عنك الى قلم
املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم نسخة
عن استحضار الدعوى واال اعتبرت مبلغه
حـســب االصـ ــول ،وج ــرت بـحـقــك املـعــامــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة وك ـ ــل ت ـب ـل ـيــغ لـ ــك ع ـل ــى لــوحــة
االعــانــات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن
جــانــب :ابــراهـيــم حسن الخطيب (مجهول
محل االقامة)
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
في الدعوى املتكونة بينك وبني فرح بشير
قوبر اساس  2017/231صدر حكمًا غيابيًا
بتاريخ  2018/2/5قضى باثبات الطالق
البائن بينكما ملراجعة قلم املحكمة ضمن
املهل املنصوص عنها قانونًا.
رئيس القلم

الجناح  -مقابلBHV

رووف ط  5مواصفات ،وديكور رائع –  540م2
غرف نوم – تراس  100م  2,2جلوس  4مواقف4
سيارات مع مطبخ مجهز.
تلفون76 / 960 962 :

رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن
تجري الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية
لـتـلــزيــم اس ـت ـث ـمــار اس ـت ــراح ــة كـلـيــة اآلداب
والعلوم االنسانية  -الفرع األول كورنيش
املزرعة على أســاس سعر يقدمه العارض،
ف ــي االدارة املــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة
املبنى الزجاجي  -املتحف.
يــوم الجمعة بتاريخ  2018/4/13الساعة
 11.00تقدم العروض لالشتراك في املزايدة
العمومية وفــق دفتر الـشــروط الــذي يمكن
الحصول عليه لدى أمني سر الكلية.
ت ـق ــدم ط ـل ـبــات االشـ ـت ــراك ال ــى ق ـلــم ال ــدائ ــرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء املزايدة.
بيروت في  28شباط 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 506
إعالن
ج ــان ــب :اب ـت ـس ــام ب ـل ـخــريــف م ــن الـتــابـعـيــة
املغربية (مجهولة محل االقامة)
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
بـتــاريــخ  2017/9/14ص ــدر ال ـقــرار اســاس
 1312سجل  911قضى باثبات طالقك من
زوج ــك هيثم سمير عجمي طــاقــا رجعيًا
غيابيًا ملــراجـعــة قـلــم املحكمة ضـمــن املهل
املنصوص عنها قانونًا.
رئيس القلم
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن بيع صادر عن دائرة التنفيذ في بيروت
(غرفة الرئيس فيصل مكي)
املعاملة التنفيذية رقم2016/1670 :
املنفذة :الشركة اللبنانية للتطوير واعادة
اعمار وسط بيروت ش.م.ل( .سوليدير).
 وكيلها املحامي سامي نحاس.امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة ف ــي وارل ـ ــد ش.م.ل.
V-world Sal
 وكيلها املحامي فادي خليل مصريتـطــرح دائ ــرة تنفيذ بـيــروت للبيع بــاملــزاد
العلني للمرة االولى املوجودات املحجوزة
التالية على اســاس ستني باملئة من قيمة
التخمني:
 -1طاولة سفرة من الخشب شكلها مربعة
بـسـمــاكــة /0.8م مـقــاسـهــا /1.5م ×/1.5م:
/1500د.أ.
 - 2كــرســي جلد لــون بنذنجاني عــدد - 2-
/200د.أ/400 = 2 ×.د.أ.
 - 3طــاولــة سـفــرة خشبية ملبسة نحاس
مستطيلة ،أرجـلـهــا مــن الــرزيــن على شكل
أرجــل نسائية عــدد  12تسمى street wake
مقاسها /2.80م×/1.20م= /3500د.أ.
 - 4قــالــب شـمــع كبير عــدد /5/ -3 -د.أ3×.
=/15/د.أ.
 - 5لــوحــة زي ـت ـيــة رس ــم تـعـبـيــري مـتـعــددة
االلوان عدد /250/ - 3-د.أ/750/ =3×.د.أ.
 بــوس ـتــر ع ــدد  - 2-رائـ ــد ف ـض ــاء وتـمـثــالالحرية /50د.أ/100/ =2×.د.أ.
 - 6م ـبــاهــر وم ـم ــال ــح خـشـبـيــة ع ـلــى شكل
ص ـ ــواري ـ ــخ ب ـ ــال ـ ــوان مـ ـتـ ـع ــددة ع ـ ــدد - 6 -
/50/د.أ/300/=6×.د.أ.
 - 7طاولة وسط زجاج مستديرة قاعدتها
جذع شجرة /250/د.أ.
 - 8اصبع يد من النحاس /500/د.أ.
 - 9فوتوي  Bencheمن القماش لون فيولي
ورمادي وملونة /1250/د.أ.
 - 10ط ــاول ــة بـشـكــل ت ـن ــورة ورج ـل ـتــن من
البالستيك /250/د.أ.
 - 11تابلو بشكل مكبر صوت من النحاس
والرزين والخشب وعليها أحرف تضاء من
النيون /200 /IAMد.أ.
 - 12فــوتــوى مخمل زيـتــي وخـشــب واحــدة
ثالث مقاعد وواحدة مقعدين /1500/د.أ+ .
/2500/ = /1000/د.أ.
 - 13طــاولــة كبيرة وســط مستديرة زجــاج
عليها رسم ابنية ،وواحدة صغيرة باطون،
وواح ـ ــدة وج ــه زجـ ــاج ع ـلــى ق ــاع ــدة خشب
/250/د.أ/150/ + .د.أ/250/ + .د.أ= .
/650/د.أ.
 - 14طاولة مستديرة من الخشب قاعدته
على شكل رأس انسان عدد /300/ - 2-د.أ.
×/600/=2د.أ.
 - 15ثريا طبقتان من دواليب دراجات فيها

طربوش نحاس /2400/د.أ.
 - 16ثريا أربع طبقات من سالسل الحديد
الرفيعة /1500/د.أ.
 - 17ث ــري ــا ع ـل ــى ش ـك ــل يـ ــد ت ـم ـس ــك طــابــة
/350/د.أ.
 - 18بار من الخشب لون أحمر /1800/د.أ.
 - 19خ ــزان ــة ف ـي ـهــا أرب ـ ــع ج ــواري ــر بشكل
شنطة سفر قديمة لون زيتي /350/د.أ.
 - 20خزانة اربع رفوف بشكل شنطة سفر
قديمة لون زيتي /400/د.أ.
 - 21طــاولــة مــن الـحــديــد قــاعــدة على شكل
ثالث نساء عاريات /350/د.أ.
 - 22ص ـن ــدوق ع ـلــى ش ـكــل شـنـطــة ضمنه
جارور /250/د.أ.
 - 23بلوك خشب مسايف عدد /75/ -3 -د.أ.
× /225/ = 3د.أ.
 - 24طــاولــة مؤلف مــن ستة قطع مربعات
حديد وزجاج:
 واحدة كبيرة /150/د.أ. واحدة وسط /100/د.أ. أربع قطع صغيرة /300/د.أ./550/د.أ.
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوع/20940/ :د.أ .فـ ـق ــط عـ ـش ــرون
ال ــف وتـسـعـمــايــة وارب ـع ــون دوالر امـيــركــي
ً
وذل ـ ـ ــك ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن الـ ـش ــرك ــة امل ـن ـف ــذة
الـ ـب ــال ــغ  /84851/د.أ .اربـ ـع ــة وث ـم ــان ــون
ال ــف وثـمــانـمــايــة وواح ــد وخـمـســون دوالر
أميركي واللواحق.
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور شخصيًا
الـ ــى م ـك ــان ال ـب ـيــع ف ــي ش ـ ــارع مــونـسـنـيــور
طــوبـيــا ع ــون ،بـنــايــة رق ــم  ،/1301/منطقة
ري ــاص ال ـص ـلــح ،وس ــط ب ـي ــروت ،وذل ــك في
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي  2018/3/20في
تمام الساعة الرابعة بعد الظهر مصحوبًا
بالثمن نقدًا باالضافة الى  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
عدد 2017/600
طــالـبــة الـتـنـفـيــذ :شــركــة كــابـيـتــال فينانس
كومباني ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماري
شهوان
املنفذ عليه :زين العابدين محمد رمال
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
االلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــارك ـ ـ ــة ك ـ ـيـ ــا  PICANTOرقـ ــم
/586785/ج موديل  2016لــون اســود يوم
ال ـث ــاث ــاء  2018/3/20ال ـســاعــة  3:45بعد
ال ـظ ـهــر وامل ـخ ـم ـنــة ب /11.000.000/ل.ل.
وامل ـطــروحــة ب /6.600.000/ل.ل .ورس ــوم
امليكانيك /537.000/ل.ل .عن عام .2017
على الــراغــب بالشراء الحضور فــي املوعد
امل ـحــدد اع ــاه إل ــى م ــرأب س ـيــريــاك بـيــروت
الكرنتينا قرب االطفائية مصحوبًا بالثمن
نقدًا وخمسة باملاية رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Kazi akter
Dawud nobi
Md monir hossain
Mohammad makhon mia
Mohammad akir hossain sarkar
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/791744

◄ مفقود ►
فـقــد ج ــواز سـفــر لـبـنــانــي بــإســم وردة
م ـح ـم ــد ف ـ ـ ـ ــواز ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـج ــده
اإلتصال على الرقم 03/628578
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تبليغ قرارات استمالك
إن مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ املالكني الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه مرسوم االستمالك رقم 2012/10
 6106تاريخ  17/8/2011القاضي باعتبار االشغال العائدة ملشروع انشاء خــط توتر عالي 66
ك.ف.صور-وادي جيلو من املنافع العامة وقرارات التخمني الصادرة عن لجنة االستمالك االبتدائية 2012/11
في الجنوب سندًا له كما تعلمهم بأنها قد أودعت التعويضات املقررة لهم بموجب قرار وضع اليد
رقــم  33تاريخ  1/11/2012تنفيذًا لـقــرارات التخمني املــذكــورة أدنــاه .لذلك يرجى أن يتقدموا الى
		
املؤسسة مصطحبني باملستندات املطلوبة لقبض التعويضات املقررة لهم.
2012/13

رقم قرار
التخمني

املنـطقة

2012/1

العباسية 24

2012/2

العباسية 116

2012/3

العباسية 117

2012/4

برج
الشمالي

1177

2012/5

برج
الشمالي

193

رقـم
العقـار

الحصــة

قيمة
التعويض
املقرر

سـهم

ل.ل

ليلى ابراهيم هاشم

1200

2,700,000

غسان علي حب الله

1200

2,700,000

رنيه نخلة فرح

966.667

14,238,199

قاسم علي بيطار

71.363

1,051,115

عليه علي بيطار

71.363

1,051,115

نجاة علي بيطار

71.364

1,051,132

زهرة علي بيطار

71.364

1,051,132

ليلى علي بيطار

71.364

1,051,132

باسمة علي بيطار

71.364

1,051,132

جعفر علي بيطار

136.363

2,008,513

مرسال علي بيطار

136.363

2,008,513

رضا علي بيطار

274.396

4,041,624

أســماء املـالكني

2012/14

برج
الشمالي

858

يوسف علي منصور

2400

752,000

برج
الشمالي

863

زين العابدين الشيخ حسن
سويد

2400

3,800,000

برج
الشمالي

868

ابراهيم حسن رمالوي

2400

2,261,000

يوسف عبد األمير شرف الدين

600

1,010,000

ابراهيم عبد األمير شرف الدين 600

1,010,000

ناصر عبد األمير شرف الدين

600

1,010,000

علي عبد األمير شرف الدين

600

1,010,000

نصر السيد صدر الدين شرف
الدين

2400

880,000

ليلى موسى ناجي

1200

400,000

رضا أحمد دبوق

1200

400,000

2400

2,800,000
440,000

برج
الشمالي

874

2012/15

برج
الشمالي

875

2012/16

برج
الشمالي

878

2012/17

برج
الشمالي

884

مصطفى السيد صدر الدين
شرف الدين

2012/18

برج
الشمالي

885

أمل السيد صدر الدين شرف
الدين

2400

2012/19

برج
الشمالي

33

مصطفى السيد صدر الدين
شرف الدين

2400

2,360,000

2012/20

برج
الشمالي

198

الحكومة اللبنانية

2400

800,000

نقوال سليم فياض

96.667

1,423,821

2012/21

برج
الشمالي

624

عبد الحفيظ محمود عيتاني

1600

24,600,000

سحر محمد املصري

800

12,300,000

جورج سليم فياض

96.666

1,423,809

ابراهيم حسني الرفاعي

500

8,333

أمني ادوار طراد

64.445

949,221

محمد سامي حسني الرفاعي

500

8,333

نقوال ادوار طراد

64.445

949,221

محمد طالل حسني الرفاعي

250

4,167

آنياس ادوار طراد

64.444

949,206

محمد كمال حسني الرفاعي

250

4,167

مهى محمد رحيل

71.363

1,051,115

علي أحمد الشموط

2400

38,610,000

حسني علي حلمي الرفاعي
(رقبة)

300

5,000

رمزي علي حلمي الرفاعي

300

5,000

مالكي العقار

2400

1,200,000

لينا علي حلمي الرفاعي

150

2,500

رينه نخله فرح

966.667

428,555

غادة علي حلمي الرفاعي

150

2,500

منيرة محمود زمط

261.67

116,007

قاسم علي بيطار

71.363

31,638

علي حلمي حسني الرفاعي
(استثمار)

900

جعفر علي بيطار

71.363

31,638

سهيل سليمان حالوي

600

9,477,000

مرسال علي بيطار

71.363

31,638

توفيق سليمان حالوي

600

9,477,000

علية علي بيطار

71.363

31,638

صافي سليمان حالوي

600

9,477,000

نجاة علي بيطار

71.364

31,638

زيد سليمان حالوي

600

9,477,000

سهيل سليمان حالوي

600

6,745,000

زهرة علي بيطار

71.364

31,638

ليلى علي بيطار

71.364

31,638

توفيق سليمان حالوي

600

6,745,000

باسمة علي بيطار

71.364

31,638

صافي سليمان حالوي

600

6,745,000

جورج سليم فياض

96.666

42,855

زيد سليمان حالوي

600

6,745,000

نقوال سليم فياض

96.667

42,855

أنياس ادوار طراد

64.444

28,570

أمني ادوار طراد

64.444

28,570

نقوال ادوار طراد

64.445

28,570

رضا علي بيطار

214.089

94,914

2012/6

برج
الشمالي

200

الدولة اللبنانية

2400

5,696,000

2012/7

برج
الشمالي

849

علي محمود بدوي

2400

4,056,000

2012/8

برج
الشمالي

894

ألصحاب العقارات :من العقار
رقم  844الى العقار رقم 892

2400

1,580,000

2012/9

برج
الشمالي

857

يوسف علي منصور

2400

1,856,000

2012/22

2012/23

2012/24

2012/25
2012/26

2012/27

2012/28

برج
الشمالي

برج
الشمالي

برج
الشمالي

136

593

137

برج
الشمالي

507

الجمهورية اللبنانية (أميري)

2400

7,175,000

برج
الشمالي

506

الجمهورية اللبنانية (أميري)

2400

12,864,000

سهيل سليمان حالوي

600

356,250

زيد سليمان حالوي

600

356,250

توفيق سليمان حالوي

600

356,250

صافي سليمان حالوي

600

356,250

سهيل سليمان حالوي

600

1,280,000

زيد سليمان حالوي

600

1,280,000

توفيق سليمان حالوي

600

1,280,000

صافي سليمان حالوي

600

1,280,000

برج
الشمالي

برج
الشمالي

125

126

الثالثاء  6آذار  2018العدد 3412

إعالنات

27

◄ إعالنات رسمية ►
2012/29

برج
الشمالي

128

محمد رضا حويال

2400

24,372,000

2012/33

برج
الشمالي

101

عموم مالكي وسكان مزرعة
شارنيه

2400

10,000,000

دالل علي حب الله (أميري
رقبة)

800

426,666

منى علي حب الله (أميري
رقبة)

800

426,667

2012/34

برج
الشمالي

106

مريم علي حب الله (أميري
رقبة)

800

426,667

ليلى ابراهيم هاشم (أميري
استثمار)

1200

علي سليم حب الله (أميري
استثمار)

1200

2012/35

برج
الشمالي

81

عموم أهالي وسكان مزرعة
شارنية

2400

7,600,000

2012/36

برج
الشمالي

140

محمد ابراهيم حمود

1200

75,000

علي براهيم حمود

1200

75,000

2012/37

برج
الشمالي

1373

محمد ابراهيم حمود

1200

3,544,000

علي براهيم حمود

1200

3,544,000

2012/38

برج
الشمالي

80

محمد ابراهيم حمود

1200

27,240,000

علي براهيم حمود

1200

27,240,000

2012/39

برج
الشمالي

633

عدي حسني شلهوب (أميري)

2400

1,398,000

مصطفي جواد فواز

960

4,022,000

2012/40

برج
الشمالي

686

محمود جواد فواز

720

3,016,500

علي جواد فواز

720

3,016,500

2012/41

طيردبا

907

عماد علي شور (أميري)

2400

12,750,000

2012/44

بازورية

612

خزينة الجمهورية اللبنانية

2400

1,950,000

2012/45

بازورية

611

خالد علي صفي الدين

2400

2,222,500

2012/46

بازورية

606

علي السيد أحمد صفي الدين
(أميري)

300

290,250

2012/47

بازورية

608

2012/48

بازورية

609

2012/49

بازورية

614

2012/50

بازورية

315

2012/51

بازورية

314

2012/52

بازورية

324

124,610

حسن يوسف حسني (أميري)

362.5

عبده الزهراء يوسف حسني
(أميري)

112.5

محمد نجيب الحسيني
(أميري)

1200

412,500

روحيه فرج (أميري)

90.625

31,152

عماد محمد حسني (أميري)

26.433

9,086

جهاد محمد حسني (أميري)

26.433

9,086

يوسف محمد حسني (أميري)

26.432

9,086

باسم محمد حسني (أميري)

26.432

9,086

ياسر محمد حسني (أميري)

26.432

9,086

جعفر محمد حسني (أميري)

26.432

9,086

فؤاد محمد حسني (أميري)

113.281

38,940

سارة غسان الحسيني

362.5

124,610

مالكي العقار

2400

850,000

38,672

فضل محمد نسر (أميري)
عفره محمد نسر (أميري)
نعمة محمد نسر (أميري)
زينب محمد نسر (أميري)
عباس محمد نسر (أميري)
2012/54

بازورية

298

سمحة خليل نجم (أميري)
قاسم محمد نسر (أميري)
محمد قاسم نسر (أميري)
أحمد قاسم نسر (أميري)
علي قاسم نسر (أميري)
فاطمة قاسم نسر (أميري)
نزار قاسم نسر (أميري)
فاطمة فرعوني (أميري)

3.581

3,805

زينب صالح جرادي (أميري)

5.371

5,706

نور محمد جفال (أميري)

1.791

1,903

طاهر محمد جفال (أميري)

1.791

1,903

ناديا محمد جفال (أميري)

1.791

1,903

ندوى محمد جفال (أميري)

1.791

1,903

2012/57

بازورية

303

ابراهيم خليل ناصر (أميري
استثمار)

1200

2012/58

بازورية

360

كرم علي جفال

2400

1,508,000

2012/60

بازورية

376

محمد محمود ظاهر

2400

11,720,000

كاملة سعيد جفال

125

278,334

كميلة سعيد جفال

125

278,334

رؤوفات سعيد جفال

125

278,334

حسن عبد الكريم عواضه

40.988

91,266

سعيد عبد الكريم عواضه

40.988

91,266

رائف سعيد جفال

318.25

708,636

أحمد سعيد جفال

232.361

517,390

علي سعيد جفال

314.207

699,634

عاطف سعيد جفال

314.207

699,634

لوريس ابراهيم خياط (أميري) 120

26,875

عبد الرزاق محمود طه

382

850,586

سلوى ابراهيم خياط (أميري)

120

26,875

محمود عبد الرزاق طه

382

850,586

شركة عز الدين العقارية

2160

483,750

2012/62

بازورية

379

خزينة الجمهورية اللبنانية

2400

60,000

بتول رضى شمس الدين

1200

2,846,250

2012/63

بازورية

368

محمد محمود ظاهر (أميري)

2400

100,000

2012/64

بازورية

365

محمد محمود ظاهر (أميري)

2400

1,820,000

فؤاد محمد حسني

600

1,423,125

خالد علي صفي الدين (أميري) 2100

2,031,750

خالد علي صفي الدين (أميري
رقبة)

2400

930,000

علي السيد أحمد صفي الدين
(أميري)

300

879,375

خالد علي صفي الدين (أميري) 2100

6,155,625

لوريس ابراهيم خياط (أميري) 120

72,500

سلوى ابراهيم خياط (أميري)

120

72,500

شركة عز الدين العقارية

2160

1,305,000

2012/55

2012/61

2012/65

بازورية

بازورية

بازورية

299

377

366

محمد محمود ظاهر (أميري)

2400

36,000

28

إعالنات

2012/66

بازورية

387

2012/67

بازورية

388

2012/68

بازورية

386
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ورثة علي بن يوسف أسعد
سرور(أميري)

1200

1,726,500

محمود علي يوسف سرور
(أميري)

900

1,294,875

سامي علي دامرجي (أميري)

75

107,906

فاطمة حسن لغمجي (أميري)

150

215,812

طاهرة علي نصر الله (أميري)

18.75

26,977

حبيب ابراهيم نصر الله
(أميري)

7.032

10,117

فايزه عبد املنعم كنعان
(أميري)

هاشم ابراهيم نصر الله
(أميري)

7.032

10,117

علي عبد املنعم كنعان (أميري) 200

كامله عبد املنعم كنعان
(أميري)

275.38

370,615

فاطمه عبد املنعم كنعان
(أميري)

183.586

247,077

زينب عبد املنعم كنعان
(أميري)

183.586

247,077

علي عفيف عواضه (أميري)

183.586

247,077

275.38

370,615
269,167

علوية ابراهيم نصر الله
(أميري)

فكرية محمد حديده (أميري)

523.775

704,913

7.031

10,116

فاطمة ابراهيم نصر الله
(أميري)

محمد كامل عبد املنعم كنعان
(أميري)

299.327

402,844

7.031

10,116

لور شبلي قاسم (ملك رقبة)

480

175,000

آمنة ابراهيم نصر الله (أميري) 7.031

10,116

لينا شبلي قاسم (ملك رقبة)

480

175,000

هنية ابراهيم نصر الله
(أميري)

مليس شبلي قاسم (ملك رقبة)

480

175,000

7.031

10,116

ليلي شبلي قاسم (ملك رقبة)

480

175,000

صفية ابراهيم نصر الله
(أميري)

7.031

10,116

لبنى شبلي قاسم (ملك رقبة)

480

175,000

نور الهدى ابراهيم خليل
(أميري)

7.031

10,116

محمد يوسف زمط

2400

210,000

فاطمة قرعوني (أميري)

7.162

17,924

علي واكد سرور (أميري)

5,575,882 2228.125

حسني علي سرور (أميري)

164.713

412,194

2012/69

وادي
جيلو

587

علوية أحمد حدرج (أميري)

2400

5,615,000

2012/70

وادي
جيلو

66

حسني علي خازم (أميري)

1200

3,264,500

2012/71

وادي
جيلو

ملكه أحمد خليل (أميري)

300

722,375

68

2012/72

وادي
جيلو

69

2012/73

وادي
جيلو

64

2012/74

وادي
جيلو

76

محمد مصطفى زعرور (أميري) 1200
عاطف محمد لطف (أميري)

900

2,167,125

علي أحمد شكرون

1200

3,543,000

محمد حسني قانصوه

1200

3,543,000

درويش يوسف زعرور (أميري) 1200

2,117,500

توفيق مصطفى زعرور
(أميري)

2012/81

وادي
جيلو

81

شبلي درويش قاسم حمود
(ملك استثمار)

2012/82

وادي
جيلو

98

2012/83

وادي
جيلو

82

2012/84

وادي
جيلو

97

2,889,500

2012/85

وادي
جيلو

96

سناء الشيخ عبد الله نعمه
(أميري)

408

نظلة الشيخ عبد الله نعمه
(أميري)

500

638,125

فاطمه الشيخ عبد الله نعمه
(أميري)

1492

1,904,165

خليل حسني حالوي

1400

315,000

فاطمه حسني حالوي

1000

225,000

ابراهيم حسني حالوي

2400

908,000

عبد الكريم نعمه جابر

300

3,126

علي نعمه جابر

300

3,126

حسن نعمه جابر

300

3,126

سميرا محمد سالمي

48.25

502

سميحا محمد سالمي

48.25

502

وفيقه محمد سالمي

48.25

502

حسن ابراهيم سالمي

88.5

921

صفية محمد الحمداني

88.6

922

فاطمة حسن سالمي

88.7

923

88.25

919
919

520,710

600

1,058,750

محمد مصطفى زعرور (أميري) 600

1,058,750

حليمة موسى سالمي

اسماعيل نمر يوسف خازم

61.428

109,163

فاطمة خليل سالمي

88.25

محمد نمر يوسف خازم

61.428

109,163

ابراهيم حسني حالوي

300

3,126

سليمان داود دامرجي

3,937,511 2215.716

خليل حسني حالوي

300

3,126

ديب موسى سالمي

176.5

1,838

2012/75

وادي
جيلو

75

هدى نجيب شمس الدين
(أميري)

2400

2,280,000

2012/76

وادي
جيلو

470

نجيب زين العابدين شمس
الدين

2400

460,000

2012/77

وادي
جيلو

77

2012/78

وادي
جيلو

74

2012/79

وادي
جيلو

78

2012/80

وادي
جيلو

79

رقيه عبد املنعم كنعان (أميري) 275.38

370,615

2012/86

وادي
جيلو

123

هيلدا عبد الله زلحف

6.875

20,610

ياسني علي خازم

1200

2,150,000

علي درويش خازم

240

524,000

خديجة علي فاضل

300

537,500

مصطفي درويش خازم

240

524,000

خازم حسن خازم

90

161,250

أحمد درويش خازم

1920

4,192,000

يوسف حسن خازم

90

161,250

محمد مصطفى زعرور

600

330,000

فاطمة حسن خازم

90

161,250

توفيق مصطفى زعرور

600

330,000

عليه حسن خازم

90

161,250

درويش يوسف زعرور

1200

660,000

تمام حسن خازم

90

161,250

خازم حسن خازم (أميري)

400

431,000

يوسف حسن خازم (أميري)

400

431,000

علي حسن خازم (أميري)

800

862,000

2012/88

2012/89
2012/90

وادي
جيلو

121

وادي
جيلو

120

وادي
جيلو

101

حسن حسني شور

2400

4,724,000

خازم حسن خازم (أميري)

400

247,916

يوسف حسن خازم (أميري)

400

247,916
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إعالنات

2012/92

وادي
جيلو

119

2012/93

وادي
جيلو

116

2012/95

وادي
جيلو

132

2012/97

وادي
جيلو

129

98/2012

وادي
جيلو

170

2012/99

وادي
جيلو

169

2012/100

وادي
جيلو

165

مريم سليم لقيس

112.5

77,344

هيفاء حسن لقيس

825

567,188

سهيل محمد لقيس

70.312

48,340

ابراهيم محمد لقيس

70.312

48,340

نصير محمد لقيس

70.312

48,340

حسن محمد لقيس

70.312

48,340

نوال محمد لقيس

70.312

48,340

أمال محمد لقيس

70.313

48,341

هند محمد لقيس

70.313

48,341

جاكلني محمد لقيس

70.313

48,341

بشير علي خازم

56.25

38,672

منير علي خازم

56.25

38,672

أحمد علي خازم

56.25

38,672

زينات عاطف محمد خليل
مغنيه

56.25

38,672

إيمان عاطف محمد خليل
مغنيه

56.25

38,672

مريم محمد علي فارس

14.062

9,667

علي حسني خازم

10.547

7,251

حيدر حسني خازم

10.547

7,251

نمر حسني خازم

10.547

7,251

محمد حسني خازم

10.547

7,251

عليا درويش خازم

45

30,937

صبحية درويش خازم

45

30,937

حسني درويش خازم

45

30,937

علي درويش خازم

45

30,937

2012/101

وادي
جيلو

139

2012/102

وادي
جيلو

140

2012/105

29

محمد نمر فياض حمود

1200

540,000

ماهر سامي جعفر

1200

540,000

محمد نمر فياض حمود

1200

805,000

ماهر سامي جعفر

1200

805,000

وادي
جيلو

144

يوسف عبد الحسني حيدر

2400

12,400,000

2012/107

وادي
جيلو

267

داود ديب خازم

2400

620,000

2012/108

وادي
جيلو

269

داود محمد خازم

2400

2,437,500

2012/109

وادي
جيلو

266

فاطمه أحمد خلف

1200

76,250

2012/110

وادي
جيلو

271

2012/112

وادي
جيلو

263

2012/113

وادي
جيلو

255

2012/114

وادي
جيلو

254

2012/115

يانوح

447

2012/116

يانوح

448

خزينة الجمهورية اللبنانية

2400

1,350,000

ابراهيم مسلم بيضون (أميري) 480

528,000

رضوان أحمد بيضون

480

528,000

مصطفى عبد الحليم عزام
(أميري)

150

159,062

علي محمد املقدم (أميري)

25

26,510

فايز محمد املقدم (أميري)

25

26,510

بثينه مصطفى املقدم (أميري)

2.916

3,092

سهير مصطفى املقدم (أميري)

2.917

3,094

حسني محمد املقدم (أميري)

29.166

30,928

عواطف محمد جابر

2400

5,484,000

حسن خليل سالمي (أميري)

1200

420,000

علي خليل سالمي (أميري)

1200

420,000

علي يوسف جابر (أميري)

600

621,000

عدنان محمد عبدو (اميري)

600

621,000

عبد الحسن محمد جابر
(أميري)

240

248,400

حسنية درويش خازم

45

30,937

حسيب أحمد بركات (أميري)

960

993,600

سعيد درويش خازم

45

30,937

سعاد ابراهيم سالمي (أميري) 600

أحمد درويش خازم

45

30,937

محمود أحمد خازم (أميري)

200

408,333

مصطفى درويش خازم

45

30,937

حسن أحمد خازم (أميري)

200

408,333

ليلى درويش خازم

45

30,937

حسان أحمد خازم (أميري)

200

408,333

حسن درويش خازم

45

30,937

فاطمة أحمد خازم (أميري)

200

408,333

ياسني علي خازم

1200

645,000

زمزم أحمد خازم (أميري)

200

408,333

خديجة علي فاضل

300

161,250

خديجة أحمد خازم (أميري)

200

408,334

خازم حسن خازم

90

48,375

بتول أحمد خازم (أميري)

200

408,334

يوسف حسن خازم

90

48,375

رابحة أحمد خازم (أميري)

200

408,334

فاطمة حسن خازم

90

48,375

2012/118

يانوح

454

داود محمد داوود خازم
(أميري)

2400

2,325,000

عليه حسن خازم

90

48,375

2012/119

يانوح

452

خزينة الجمهورية اللبنانية

2400

120,000

تمام حسن خازم

90

48,375

2012/120

يانوح

453

إيمان حسن بزي

2400

10,000,000

شركة دانية ش.م.ل

2400

3,337,500

خازم حسن خازم

400

1,279,167

يوسف حسن خازم

400

1,279,167

2012/117

يانوح

449

سعاد ابراهيم سالمي (أميري) 600

1,225,000

1,428,750

محمود أحمد خازم (أميري)

200

476,250

حسن أحمد خازم (أميري)

200

476,250

حسان أحمد خازم (أميري)

200

476,250

فاطمة أحمد خازم (أميري)

200

476,250

خزينة الجمهورية اللبنانية

2400

4,550,000

زمزم أحمد خازم (أميري)

200

476,250

محمد نمر فياض حمود

1200

850,000

خديجة أحمد خازم (أميري)

200

476,250

ماهر سامي جعفر

1200

850,000

بتول أحمد خازم (أميري)

200

476,250

محمد نمر فياض حمود

1200

2,390,000

رابحة أحمد خازم (أميري)

200

476,250

ماهر سامي جعفر

1200

2,390,000

2012/121

يانوح

455

هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يومًا من تاريخ التبليغ.

التكليف 522
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ثقافة وناس

مهرجان

ّ
الدورة التسعون توجت غييرمو ديل تورو

نون النسوة انتشلت «األوسكار» من فخ الرتابة
عثمان تزغارت
كـ ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـت ـس ـع ــن مــن
جوائز األوسكار أن تبقى في األذهــان
كــواحــدة من أكثر دورات االستعراض
ال ـهــول ـيــوودي الـشـهـيــر رتــابــة وف ـتــورًا.
ف ـق ــد ات ـس ـم ــت خ ـ ـيـ ــارات الـ ـج ــوائ ــز فــي
أغلبها بالنمطية ،وجــاءت خالية من
أي تـشــويــق أو م ـفــاجــآت .لـكــن الـنـبــرة
ال ـن ـس ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـل ـل ــت االحـ ـتـ ـف ــال
أنقذت املوقف ،وضخت في تسعينية
األوس ـ ـ ـك ـ ـ ــار نـ ـكـ ـه ــة نـ ـض ــالـ ـي ــة ك ــان ــت
هــولـيــوود بــأمــس الـحــاجــة إلـيـهــا ،بعد
الجدل الذي أثير العام املاضي ،بسبب
غ ـيــاب أي فـنــانــن م ــن أب ـن ــاء األقـلـيــات
عـ ــن ت ــرشـ ـيـ ـح ــات أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارات .2017
أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك الـ ـه ــزة ال ـق ــوي ــة ال ـتــي
اح ـتــاجــت مـصـنــع األح ـ ــام األم ـيــركــي،
في الخريف املاضي ،على إثر فضيحة
هارفي واينستني ،التي رفعت الستارة
ع ــن ق ـض ــاي ــا ال ـت ـح ــرش واالع ـ ـت ـ ــداءات
الجنسية التي طاملا شكلت تابوهات
لــم يـكــن االستبلشمنت الـهــولـيــوودي
يسمح بخروجها إلى العلن.
حني اعتلت ثالث من النجمات اللواتي
اتـهـمــن هــارفــي وايـنـسـتــن بالتحرش
(س ـل ـمــى ح ــاي ــك ،آش ـلــي جـ ــود ،أنــابـيــا
سـ ـكـ ـي ــورا) خ ـش ـب ــة «م ـ ـسـ ــرح دولـ ـب ــي»
ال ـ ــذي ي ـح ـت ـضــن احـ ـتـ ـف ــال األوس ـ ـكـ ــار،
ك ــان واض ـحــا أن الـتــابــو الـهــولـيــوودي
العتيد بات جزءًا من املاضي .لكن هذا
الـثــاثــي ال ـج ــريء لــم يـكـتــف بــاملــرافـعــة
دف ــاع ــا ع ــن ال ـن ـضــاالت الـنـســائـيــة ضد
التحرش ،التي يجسدها حراك Time’s
 Upال ــذي يـنـتـمــن إل ـيــه ،بــل دع ــن الــى
«تثمني شجاعة جميع اللواتي والذين
كانوا عرضة للتمييز والتفرقة بسبب
جنسهم أو لونهم أو عــرقـهــم ،وكانت
لــديـهــم ال ـجــرأة ب ــأن يـحـكــوا معاناتهم
بشكل علني».
هذه املرافعة من أجل التسامح وحقوق
األق ـل ـيــات ،وج ــدت صــداهــا فــي غالبية
الـ ـفـ ـق ــرات االس ـت ـع ــراض ـي ــة وال ـغ ـنــائ ـيــة
ال ـتــي تخللت االح ـت ـفــال .لـكــن اللحظة
املـمـيــزة لتسعينية األوس ـكــار تمثلت،
ب ــا م ـن ــازع ،ف ــي ال ـخ ـطــاب الـ ــذي ألـقـتــه
ال ـن ـج ـم ــة ف ــرانـ ـسـ ـي ــس م ــاك ــدورم ــان ــد،
ّ
عـنــد تسلمها أوس ـك ــار أفـضــل ممثلة.
مــاكــدورمــانــد ،التي سبق لها أن نالت

األوسـكــار ذاتــه ،قبل عشرين سنة ،عن
دورها في فيلم «فارغو» ( )1996لرفيق
درب ـهــا جــويــل كــويــن ،اعـتـلــت الخشبة
لتطلب مــن جميع النساء اللواتي كن
مــرشـحــات لــأوسـكــار هــذه السنة بأن
يـقـفــن ،مـمــا جـعــل ال ـقــاعــة تـصـفــق لهن
ً
م ـطــوال .ثــم أضــافــت مخاطبة منتجي
هـ ــول ـ ـيـ ــوود ومـ ـخ ــرجـ ـيـ ـه ــا« :انـ ـ ـظ ـ ــروا
إل ـي ـن ــا .لــدي ـنــا جـمـيـعــا ح ـك ــاي ــات نــريــد
أن نـ ــروي ـ ـهـ ــا وم ـ ـشـ ــاريـ ــع ن ـب ـح ــث عــن
تمويل لتحقيقها» .وختمت بمطالبة
ّ
هـ ــول ـ ـيـ ــوود ب ـ ـسـ ــن «بـ ـ ـن ـ ــود مـ ـ ـس ـ ــاواة»
إجبارية بني الرجال والنساء في عقود
اإلنتاج السينمائي.
على صعيد سباق الجوائز ،لم تخالف
الـ ـ ـ ــدورة ال ـت ـس ـع ــون غــال ـب ـيــة تــوق ـعــات
الـنـقــاد ،الـتــي كــانــت قــد عكستها ،قبل
شهرين ،جوائز «غولدن غلوبز» ،التي
تـشـكــل ع ــادة ال ـبــاروم ـتــر ال ــذي يعكس
موازين القوى في معركة الترجيحات

من فيلم
«شكل
المياه»

في السباق نحو األوسكار.
وقــد جــرت ال ـعــادة أن تشكل املفاجآت
م ـ ـلـ ــح االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ال ـ ـهـ ــول ـ ـيـ ــوودي
الـشـهـيــر .لـكــن دورة هــذه الـسـنــة شــذت
عــن ال ـقــاعــدة .ج ــاءت خ ـي ــارات ناخبي
أكــادي ـم ـيــة مـصـنــع األح ـ ــام األم ـيــركــي

نال «دانكيرك» ثالثة أوسكارات...
وخطفت فرانسيس ماكدورماند
جائزة أفضل ممثلة
مـ ـط ــابـ ـق ــة لـ ــإج ـ ـمـ ــاع ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي الـ ـ ــذي
حـقـقـتــه أرب ـع ــة أفـ ــام رئ ـي ـس ـيــة ،وه ــي:
«ش ـكــل امل ـي ــاه» (األخـ ـب ــار )2018/2/5
ل ـل ـم ـك ـس ـي ـك ــي غـ ـيـ ـي ــرم ــو دي ـ ـ ــل ت ـ ـ ــورو،
و«دان ـك ـي ــرك» لـلـبــريـطــانــي كريستوفر
نــوالن (األخبار  ،)2017/7/29وThree

 Billboardsملــواط ـنــه مــارتــن مــاكــدونــا
(األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار  ،)2018/2/26و«أح ـ ـلـ ــك
الساعات» للبريطاني اآلخر جو رايت
(األخبار .)2018/1/15
هكذا ،وكما كان مرتقبًا ،عادت الصدارة
الى «شكل املياه» ( 13ترشيحًا) ،فخطف
الجائزتني األبرز (أفضل فيلم وأفضل
إخـ ـ ـ ـ ــراج) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أوسـ ـك ــاري
ّ
أفضل موسيقى وأفضل ديكور .وحل
«دان ـك ـيــرك» ثــانـيــا بـثــاثــة أوس ـك ــارات،
وهي :أفضل مونتاج وأفضل مونتاج
صــوتــي وأفـضــل ميكساج .أم ــا Three
 ،Billboardsف ـقــد ح ــاز ج ــائ ــزة أفـضــل
مـمـثـلــة ف ــي دور رئ ـي ـســي لـفــرانـسـيــس
ماكدورماند ،وجائزة ثانية تمثلت في
أوس ـكــار أفـضــل ممثل فــي دور ثانوي
لسام روكــويــل ،الــذي أدى الــى جانبها
دور رجل شرطة عنصري أميركي.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،خ ـ ـطـ ــف ف ـ ـي ـ ـلـ ــم «أح ـ ـلـ ــك
الـ ـس ــاع ــات» ج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل في

ّ
كوبريك يتقلب في قبره
علي وجيه
 - 1فــوز «شكل املياه» بأربعة أوسـكــارات (أفضل فيلم
وإخراج وموسيقى وديكور) ،يعني انضمام املكسيكي
غييرمو ديــل تــورو إلــى صديقيه وابـنــي بلده ألفونسو
ّ
(«جاذبية») وإيناريتو («بيردمان»« ،املنبعث»)
كــواران
ّ
على عرش التتويج املتعدد .اجتماع الـ «أميغوز الثالثة»
فــي إحـصــائـيــة واح ــدة لـيــس غــريـبــا .يمكن اعـتـبــاره من
العادات الحسنة .هم ّرواد الذهب في السينما املكسيكية
الجديدة .عبروا بها إلى اليابسة الحلمّ ،
ممهدين الطريق
ألمـ ـث ــال غ ــاي ــل غ ــارس ـي ــا ب ــرن ــال ،وكـ ــارلـ ــوس ريـ ـغ ــاداس
وباتريشيا ريغن وغيرهم.
ًّ
ّ
(«املربع»
مرة أخرى يتم تجاهل فيلمي سعفة «كان»
-2
لــروبــن أوسـتـلــونــد) ودب بــرلــن («ع ــن الـجـســد وال ــروح»
ّ
إللديكو أنييدي) ،لحساب الشريط ّ
البندقية.
املتوج في
عمومًا ،صــارت مختلف جوائز املوسترا أشبه بنبوءة
ّ
أوسكارية في السنوات األخيرة.
 - 3النتائج بقيت ضمن التوقعات عمومًا ،ما عــدا فوز
ج ـ ــوردن بـيــل بــأوس ـكــار أف ـضــل سـيـنــاريــو أص ـلــي عن
«اخـ ــرج» ،و«امـ ــرأة رائ ـعــة» للتشيلي سيباستيان ليليو
كأفضل فيلم أجنبيّ .
األول أضعف النصوص ضمن
فئته ،مع وجود مارتن ماكدونا وديل تورو .الثاني محكم

ّ
ّ
«املربع» و«عن الجسد
ورقيق ،لكنه ال يجاور تحفًا مثل
والروح» ،أو حتى «بال حب» ألندريه زفياغينتسيف.
 – 4في املقابلّ ،ثمة جوائز مفرحة وأكثر من مستحقة.
أبرزها أفضل سينماتوغرافيا للكبير روجر ديكنز في
الترشيح رقم  ،14عن «باليد رانر  »2049لديني فلينوف.
بعد إض ــاءة أعـمــال كبار مثل األخــويــن كوين وستيفن
دالدري ورون هاورد وسام منديز ،ينالها ديكنز أخيرًا.
املفارقة ّأن خطابه جــاء مقتضبًا من دون مبالغة ،كما
ّ
ّ
ـان
يليق بفنان حقيقي .كــذلــك ،أفضل ممثل فــي دور ثـ ٍ
هذا األخير «فدائي» راقص .ألقى بنفسه
لسام روكويلّ .
ً
فــي أفــام مستقلة عــديــدة ،بقي بعضها ّ مجهوال .هنا،
تجزي له السينما العطاء كمكافأة على كل شيء.
 - 5هوس «الصواب» اململ متوقع ،إال ّأنه بلغ ّ
حد الفجاجة
ّ
في بعض األحيان .أين القيمة في تغني كريستني لوبيز
(فائزة عن أفضل ّ
أغنية مع روبرت لوبيز) بتساوي عدد
ّ
ّ
مرشحي فئتها جندريًا؟ خطورة معايير كهذه ،أنها قد
تغفل مستوى اإلبداع لحساب اعتبارات غير ّ
فنية ،وهي
ّ
إهانة كبيرة ّ
ألي صانع .أكثر من ذلك .مونولوغ تهكمي
كامل عن بيض البشرة (خصوصًا الرجال منهم) ّ
مر
ّ
تحفظات .لو حصل العكسّ ،
لعمت الهستيريا،
من دون
ً
وابتلعت أميركا طوال وعرضًا.
ّ
إعالنية خــارج إيبنغ،
 - 6صاحب تحفة «ثــاث لوحات

مـيـســوري» مــارتــن مــاكــدونــا أكثر مــن دفــع ثمن الهوس
ّ
ً
الصوابي املتعلق بالنساء وسود البشرة .مـ ّـرة في عدم
ّ
ّ
ترشحه كمخرج ،لحساب غريتا غــرويــغ ،الـتــي احتلت
ً
ّ
املقعد ًفقط ألنها ام ــرأة .فنيًا ،تقترح مستوى ضئيال،
ّ
مـقــارنــة بمرشحني مــن طــراز ديــل تــورو ون ــوالن وبــاول
توماس أندرسون .أيضًا ،لم يفتك ماكدونا تمثال أفضل
سيناريو أصلي ،الــذي يستحقه بشكل بديهي .فعلها
جوردان بيل ،الذي يمتلك «ميزة البشرة السوداء».
 - 7الــوقــاحــة األبـ ــرز ج ــاءت فــي تـحـ ّـيــة مـبــاغـتــة للجيش
ّ
الحرية» حــول العالم .هكذا ،من دون
األميركي« ،ناشر
مـنــاسـبــة أو ح ــدث يـسـتــدعــي ذل ــك .اإله ــان ــة لـيـســت فقط
في تجاهل السجل الــدمــوي لهذا الجيش ،مقابل ّادعــاء
اإلنـســانـ ّـيــة ومـنــاصــرة أصـغــر الـقـضــايــا الـعــادلــة ،بــل في
معظم اللقطات املستعملة لتحقيق ذلكّ .تم «توريط» أفالم
ّ
لكوبريك وأوليفر ستون وغيرها ،رغم أنها صارخة في
عدائها للحروب والقتل والقبح األميركي في هذا األمر.
االسـتـعــانــة بـبــروبــاغـنــدا سـبـيـلـبــرغ وإي ـس ـتــوود مفهوم
ّ
بــالـتــأكـيــد ،ول ـكــن وض ــع أف ـكــار صــنــاع ك ـبــار فــي سياق
معاكس ملا ّ
كرسوا حياتهم من أجله ،ليس سوى انتهاك
ّ
ّ
ّ
فادح وإهانة بمعنى الكلمة .ال شك في أن ستانلي يتقلب
في قبره اآلن.

دور رئيسي لغاري أولدمان ،عن أدائه
امل ـب ـهــر ف ــي دور ال ـع ـم ــاق ويـنـسـتــون
تشرشل .وكــان بديهيًا ،والـحــال هــذه،
أن ي ـن ــال الـفـيـلــم أي ـض ــا ج ــائ ــزة أفـضــل
مــاك ـيــاج ،بــالـنـظــر ال ــى الـجـهــد الـخــارق
ال ــذي حققه فــريــق املــاكـيــاج فــي إظهار
ممثل نحيف وعـصـبــي امل ــزاج كـغــاري
أول ــدم ــان فــي ص ــورة تـضــاهــي الـبــدانــة
والرزانة اللتني اشتهر بهما تشرشل.
فيلمان آخ ــران حــازا أيضًا أوسكارين
اثـنــن لـكــل واح ــد ،وإن ك ــان األم ــر هنا
يـتـعـلــق ب ـجــوائــز أق ــل أه ـم ـيــة .فـقــد نــال
ف ـي ـلــم األكـ ـش ــن 2049 Blade Runner
جـ ــائـ ــزتـ ــي أف ـ ـضـ ــل تـ ـص ــوي ــر وأفـ ـض ــل
مـ ــؤثـ ــرات بـ ـص ــري ــة ،ب ـي ـن ـمــا ن ـ ــال فـيـلــم
الـتـحــريــك  Cocoجــائــزتــي أفـضــل فيلم
تحريك وأفضل أغنية.
فــي الـنـهــايــة ،لــم تفلت ســوى جائزتني
رئ ـي ـس ـي ـتــن ف ـق ــط م ــن رب ــاع ــي األفـ ــام
األكـ ـ ـث ـ ــر ت ــرشـ ـيـ ـح ــا ،وه ـ ـمـ ــا أوسـ ـ ـك ـ ــارا
السيناريو بشقيه األصلي واملقتبس.
فـقــد ك ــاف ــأت ه ــات ــان ال ـج ــائ ــزان فيلمني
نضاليني هما  Get Outلجوردن بيل،
شكل مرافعة ضــد التمييز العنصري
الـ ـ ــذي مـ ــا زال راس ـ ـخـ ــا فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
األم ـيــركــي ،بينما ان ـبــرى Call me by
 your nameللوكا غــوادانـيـنــو للدفاع
عن حقوق املثليني.
ختامًا ،يبقى الـســؤال التقليدي حول
ن ـص ـيــب الـ ـع ــرب م ــن أوسـ ـ ـك ـ ــارات ه ــذه
السنة .خالفًا للخيبات املعهودة ،التي
عــادة ما تجعلنا نتحسر على خروج
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـعــرب ـيــة ب ـخ ـفــي ح ـنــن مــن
حـصــاد األوس ـك ــارات ،فــإن العكس هو
ال ــذي ح ــدث ه ــذه الـسـنــة .فـقــد تنفسنا
ال ـص ـعــداء ،ارت ـيــاحــا لـعــدم ف ــوز األف ــام
الـعــربـيــة املــرش ـحــة ب ــأي ج ــوائ ــز! كيف
ال واألم ــر يتعلق هنا بفيلمني سيئي
ال ـص ـي ــت :ف ـي ـلــم ن ــاف ــس ع ـل ــى أوس ـك ــار
أفـ ـض ــل ف ـي ـلــم أجـ ـنـ ـب ــي ،وه ـ ــو «ق ـض ـيــة
رق ــم  »23ل ــزي ــاد دوي ـ ــري ،ال ــذي تبجح
فــي أح ــد تـصــريـحــاتــه الـصـحــافـيــة بــأن
مشكلته لـيـســت مــع إســرائ ـيــل ،بــل مع
حملة املقاطعة ،وفيلم ثان نافس على
أوسـ ـك ــار أف ـض ــل فـيـلــم تــوث ـي ـقــي ،وهــو
«آخر الرجال في حلب» لفراس فياض،
الــذي فاخر بأنه نجح أخيرًا في إقامة
«عــرض حــر» لفيلمه هــذا فــي… إدلــب،
م ـصــورًا ه ــذه املــديـنــة عـلــى أنـهــا واحــة
ح ــري ــة ال م ــرت ـع ــا آلخ ـ ــر م ــا ت ـب ـقــى فــي
سوريا من فلول املتطرفني!
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ثقافة وناس
نقد

فنون مشهدية

كريم الرحباني:
طفولة ونزوح وعنف
علي وجيه
طفولة ضائعة ّ
جراء الحرب .نزوح السوري إلى
لبنان ،وتأثيره على أهل البلد .التباس النفس
الـبـشـ ّ
ـريــة فــي ص ــراع بــن ال ــواج ــب واملـصـلـحــة،
وب ــن ّ
االدع ـ ــاء ّوالـحـقـيـقــة .ان ـقــاب ص ــادم نحو
عنف غير متوقع .سمات مشتركة في سينما
كــريــم الــرحـبــانــي ،مــن خــال تيمات «االنـتـقــام»
و«الشعور بالذنب» و«الطفولة والنضج» ،في
ثالثة روائـيــات قصيرة« :هــل تحققت من زيت
سيارتك؟» ( 2013ـ ـ  8د ،).و«ومع روحك» (2014
ـ ـ  18د –  20مـهــرجــانــا 10 ،جــوائــز) ،و«شـحــن»
ّ
الخاصة
( 2017ـ  20د - .جائزة لجنة التحكيم
ف ــي م ـســاب ـقــة «س ـي ـن ـمــا ال ـغ ــد ال ــدول ـي ــة لــأفــام
القصيرة» فــي «مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي»  ،2017أفضل فيلم قصير في «مهرجان
روت ـ ـ ـ ـ ــردام ل ـل ـف ـي ـلــم الـ ـع ــرب ــي»  ،2017ج ــائ ــزت ــا
«األج ـن ـحــة الــذه ـبـ ّـيــة» ألف ـضــل إخـ ــراج وأفـضــل
سيناريو في «مهرجان آيندهوفن السينمائي»
 ،2017أفضل «فيلم قصير صادم» في مهرجان
 Tournai Ramdamفي بلجيكا .)2018
السينمائي الشاب ( )1992أحــد أسماء الجيل
ال ـث ــال ــث م ــن ال ـعــائ ـلــة ال ـف ـنـ ّـيــة ال ـعــري ـقــة (حـفـيــد
م ـن ـص ــور ال ــرح ـب ــان ــي ،واالب ـ ــن األصـ ـغ ــر لـغــدي
الــرح ـبــانــي ،ال ــذي شــاركــه سـيـنــاريــو «ش ـحــن»،
ّ
ولعب أحد أدواره) .غير أن كريم ينجح في رسم
ّ
مساره الخاص ،بعيدًا عن توقعات موسيقية
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال .ي ـت ـخ ـ ّـرج م ــن م ـع ـهــد ال ـع ـلــوم
السمعية الـبـصـ ّ
ـريــة والسينمائية فــي جامعة
الـقـ ّـديــس يــوســف ( )IESAVع ــام  .2014يظهر
ً
ممثال في عدد من األفالم واملسرحيات وحتى
اإلع ــان ــات .فــي بــاكــورتــه Have You Checked
 ّ ،?Your Oilيقتبس روايــة «انتقام» لصامويل
ّ
طالبي
بــاس ،مبشرًا بمسيرة واع ــدة .شريط
ّطموح ال يخلو من ارتباك التجربة األولــى ،إال
أن ــه يلفت االن ـت ـبــاه ،وي ـجــول مـهــرجــانــات ع ـ ّـدة.
ّ
التخرج «ومع
التعريف الحقيقي يأتي مع فيلم
روح ـ ــك» .طـفــل سـ ـ ّ
ـوري (ع ـبــد ال ـه ــادي عـ ّـســاف)
هارب من الحرب ،يعيش في دير هــادئ ،تحت
ّ ّ
يغير كل
رعاية رهبان ودودين .حادث مباغت
ّ
ش ــيء .يخلق صــراعــا نفسيًا صـعـبــا .يـقــول إن
الجانب املظلم مــن اإلنـســان قــابــل للبروز عند
ّ
ّ
أي ف ــرد .يثبت أن الـهــرب مــن الـعـنــف ،ال يعني
ع ــدم مــاقــاتــه فــي آخ ــر م ـكــان مـتــوقــع لــوقــوعــه.
ّ
التحوالت
شريط جريء الطرح والتناول .قاتم
على بساطته .ذكـ ّـي فــي اللعب على تلميحات
ّ
حساسة ،من دون استفزاز.
ّ
ع ـب ــد ال ـ ـهـ ــادي ًع ــس ــاف أحـ ــد ض ـح ــاي ــا الـ ـن ــزوح
كريم في شوارع بيروت
السوري حقيقة .التقاه ّ
منذ س ـنـ ّـوات ،ليكتشف أن ــه معيل أســرتــه رغم
صغر سنه .هذا سيكون انطالقة تكرار التعاون
ـاس ،للتأكيد عـلــى نقل
فــي «ش ـحــن» .ع ـنــوان ق ـ ٍ
مشهد من فيلم «شحن»
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الـ ـن ــازح ــن ك ــال ـب ـض ــائ ــع املـ ـ ـج ـ ـ ّـردة مـ ــن ال ـقـيـمــة
اإلنسانية .هكذا ،يجد الطفل ّ
ّ
وجده (سعد الدين
أمتعة،
مخلالتي) نفسيهما تائهني بال مأوى ّأو ّ
بعد هــرب الـســائــق .مــن حسن الحظ أن ممثلة
شـ ّ
ـابــة (سينتيا خليفة) تتوقف ملساعدتهما.
ّ
تقلهما إلــى بـيــروت .تمنحهما مكانًا لإلقامة،
ريـثـمــا تنتهي مــن تـصــويــر عـمــل فــي الـجـنــوب.
هـنــا ،تـبــدأ معاناة جــديــدة فــي سعي «عـبــودة»
لتأمني دواء ّ
ّ
(تخبط
لجده املصاب بالزهايمر
اللهجة بني السوري واللبناني والفلسطيني
يبدو مستغربًا) .الصغير مسؤول عن الكبير
في هذا الوضع الصعب ،وليس العكس .ما إن
ّ
تطل طفولته برأسها للحظات ،حتى تقمعها
وط ــأة ال ــواق ــع .يـخــرج إل ــى لـيــل ب ـيــروت الــزاخــر
بالحياة والسهر والــوحـشــة والـتـسـ ّـول فــي آن.
ّ
اللبنانية املعقدة فــي التعامل
يختبر الحالة

واحد من شباب
ّ
اللبنانية الواعدين
السينما
ّ
متأصلة.
مع أمثاله .تعاطف صادق .شوفينية
ّادعــاء وزيــف واستعراض في املساعدة .عسف
ملتبس ،قد يتحقق
حتى من نازح آخر .مزيج ّ
فــي شخص واح ــد ،مثل املمثلة الطامحة إلى
ّ
والليل،
والنجومية .ما بني تيه النهار
الشهرة
ً
تـتـحـ ّـرى كــامـيــرا راش ـيــل نــوجــا ّ وجــوهــا وأزق ــة
وط ـبــائــع وه ــواج ــس قـلــق وت ــرق ــب ،ف ــي تـعــاون
ـان مــع كريم بعد «ومــع روح ــك» .ميالنكوليا
ثـ ٍ
ّ
مـتـصــاعــدة ،ت ـعــززهــا ضــربــات عـمــر الرحباني
ّ
على البيانو .نهاية صاعقة ،تثبت أن ًالطفولة
أكثر ما يدفع الثمن في الحروب ،تاركة سوريا
ّ
املريضة أمام مصير معلق.
ّ ّ
كريم الرحباني يحب تقلبات الصدفة .ليس
ـاري ـس ـت ـي ــا ك ـم ــا تـ ـن ـ ّـص ال ـق ــاع ــدة
ض ـع ـف ــا س ـي ـن ـ ّ
ً
الشائعة ،بل ألنها الحياة .الحوادث تقع فجأة،
مــن دون تـخـطـيــط أو ت ـبــريــر .الـفـيـلــم القصير
ً
يـحـتـمــل ح ـل ــوال ك ـه ــذه .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،هو
ّ
ّ
بتحوالت مقصودة من
مدعو إلى تفكير أكبر
داخل البنية في القادم .أيضًا ،تغلب البساطة
على أسلوبيته ،إذ ال يمانع اللجوء إلى كثرة
الـتـقـطـيــع ف ــي ب ـعــض امل ـش ــاه ــد .م ــع تـحـضـيــره
الهادئ ّ
ّ
األسلوبية
تصبح
ألول روائي طويل،
ً
ً
ّ
األك ـث ــر ت ـعــم ـدًا ض ـ ــرورة وح ــاج ــة ،ف ــي مـسـيــرة
ّ
اللبنانية الواعدين
واحد من شباب السينما
بالكثير.

ّ
«طرة نقشة» مجددًا على الخشبة

كميل سالمة
يمسرح الفروقات الجندرية

عبدالرحمن جاسم
يعود «الحائك املسرحي» إلــى الخشبة .الكاتب
وامل ـخــرج كميل ســامــة امل ـعــروف بـقــدرتــه على
رســم التفاصيل والــدخــول فــي أعـمــاقـهــا ،حتى
ّ
لتبدو أعماله أشـبــه بالسجاد العجمي املعتق،
يـقــدم «ط ـ ّـرة نـقـشــة» اب ـتــداء مــن الـغــد فــي «دوار
ّ
ال ـش ـمــس» .عـلـمــا أن ــه سـبــق أن ق ـ ّـدم املـســرحـيــة
مرتني قبل قرابة ثالثني عامًا (في األعوام 1985
ّ
يصر على عدم إجراء أي تغيير
ثم  ،)1987لكنه
ُ
ّ
عليها اليوم ،إذ «ملاذا أغير فيها إذا كنت مقتنعًا
بما كتبته؟».
لكن مل ــاذا «ط ــرة نـقـشــة»؟ يـبــادرنــا بـســؤال على
سؤالنا« :اذا سمعت طرة نقشة ،مــاذا تعني لك
ً
هذه العبارة؟ االحتماالت .وكم احتماال؟ اثنان.
واالحـتـمــاالن من أيــن يأتيان؟ من شــيء واحــد.
هذه ،كما يقولون ،وجهان لعملة واحدة .إما هذا
االحتمال أو ذاك .وفي الحالتني إما تكون سعيدًا
أو تعيسًا» .يوضح سالمة ّأن العرض كوميديا
اج ـت ـمــاع ـيــة ي ـحــاكــي األط ـ ــر ال ـعــائ ـل ـيــة بشكلها
األب ـس ــط« :ل ــن نـكـشــف س ـرًا إن قـلـنــا إن الـطــرة
والنقشة هما الصبي والبنت في العائلة .عندما
يأتيان ،يستقبالن بطرق مختلفة .إنها قصة
الصبي والبنت في مجتمعنا» .بنيت املسرحية
ع ـلــى ثـ ــاث ل ــوح ــات ت ـب ــدأ م ــن امل ــراح ــل األولـ ــى
للوجود البشري« :هي عبارة عن ثالث لوحات
تبدأ بالطرد من الجنة والساللة التي نتجت عن
ذلك :إما صبي وإما بنت .هي ليست عميقة بل
ّ
قصة مبسطة سيشعر كل من يشاهدها أنه مر
بأشياء مشابهة في حياته» .يؤكد سالمة أنه
ٍ
«لم أحضر القصة من كوكب آخر ،بل من الواقع
املعاش».
ّ
م ــاذا عــن املـمـثـلــن؟ فــضــل ســامــة الـتـعــاون مع
سبعة وجوه جديدة (ايلي نجيم ،عبير الصياح،
س ـ ــارا عـ ـب ــدو ،ط ــون ــي ف ـ ــرح ،غ ـنــى مـ ـن ــذر ،روى
حسامي إضافة إلى ابنه كارل سالمة) بحسب
ح ــاج ــة ال ـع ـمــل .ي ــوض ــح« :هـ ــذا ال ـع ــرض يـحـتــاج
إل ــى عنصر شـبــابــي يستطيع تـحـ ّـمــل الضغط
الكبير وسرعة الحركة والقفز وتبديل املالبس.
نجوم أصبحوا
يحتاج ألعمار أصغر سنًا من
ٍ
ّ
يـصــنـفــون كـمـخـضــرمــن ال ـي ــوم» .هـنــا يحضر
ال ـســؤال عــن كيفية اخـتـيــار ه ــؤالء األشـخــاص،
خـصــوصــا ّأن ســامــة ت ــرك الـتـعـلـيــم مـنــذ عــام
 .2005يجيب« :هــم بغالبيتهم تخرجوا حديثًا

وق ــد ذه ـبــت إل ــى كـلـيــاتـهــم وش ــاه ــدت مـشــاريــع
ً
تـخــرجـهــم ،ف ـضــا ع ــن أن ــي ســألــت أســاتــذتـهــم
عنهم» .في اإلطار عينه ،ينفي أنه أجرى تجربة
«كــاسـتـيـنــغ» ألب ـطــالــه ،مضيفًا «اع ـت ـمــدت على
ذاك ــرت ــي وثـقـتــي ببعض اآلراء .ال أسـتـطـيــع أن
أحضر شخصًا وأرى قدراته في وقت قصير.
هـنــا هــو ال يستطيع أن يـقــدم أفـضــل مــا لــديــه.
أنا ال أؤمن بتجربة األداء في املسرح ،بل أؤمن
بها فــي السينما .نحن فــي بلد صغير ،فأنت
ت ـعــرف املـمـثـلــن وت ـخ ـتــار األن ـس ــب م ـن ـهــم ،وإال
عليك مشاهدة مسرحيات وعروض لشباب في
الجامعات واالمـتـحــانــات أكـثــر لتختار» .وحــده
أدون خــوري ( 35عامًا)عمل سابقًا مــع كميل
سالمة في مسرحيتي «إنجازات حياة» و«كيف
هالتمثيل معك» .هنا يرتسم سؤال آخر :أليس
الـعـمــل مــع ثمانية أش ـخــاص عـلــى امل ـســرح أم ـرًا
شاقًا ومرهقًا هذه األيــام؟ يجيب سالمة« :اآلن
فــي مــوســم املــونــودرامــا أج ــل ،لكن فــي السابق
كنا معتادين على ذلك .األمر يعتمد على النص
امل ـك ـت ــوب .ه ــذه امل ـســرح ـيــة ق ــدم ــت ســاب ـقــا عــام
 1985وعام  .1987بعد  30سنة ،قررت أن أعيد
تقديمها .لــم أطرحها كــإعــادة .اعتبر أنــك تريد
ً
أن تـقــدم عـمــا مــن امل ـســرح األوروب ـ ــي مــن عــام
 1949أعيد كثيرًا ،فلماذا ال نستعني بنص من
نجحت ،فتكون
نصوصنا ونعيد تقديمه؟ إن
ّ
قد توفقت ،وإن وجدت أن الزمن تخطاه ،فتكون
ق ــد خ ـس ــرت» .إذًا ت ـطــرح «ط ــرة نـقـشــة» أسئلة
كثيرة ،فهل هي مراكمة على نجاحات سابقة
لكميل سالمة في عالم املـســرح؟ يجيب« :كال،
هــي تختلف عــن املسرحية السابقة .ف ـ «كلكن
ســوا» كانت بشخصيات واضـحــة ،و«انـجــازات
حـيــاة» أيـضــا تختلف .قــد تتصل بالشكل مع
«انجازات حياة» ،فهذا الشكل هو املسرح الذي
أح ـب ــه .ه ـن ــاك ثـ ــاث ل ــوح ــات عـمـلــت عـلـيـهــا مع
املمثلني؛ كل لوحة فيها حوالى عشرين مشهدًا
تتداخل لتصبح مسرحية مكتملة .هناك لعب
أمام الستارة وخلف الستارة وباإلضاءة» .يذكر
أن أغنيات املسرحية ّ
لحنها غابريال يمني ومن
كلمات سالمة ،وقــد تمت إعــادة تسجيلها من
جديد.
* ّ
«طرة نقشة» :بدءًا من الغد حتى أول نيسان
(أبــريــل) ـ ـ مسرح «دوار الشمس» (الطيونة) ـ
لالستعالم01/381290 :

الثالثاء  6آذار  2018العدد 3412

صورة
وخبر

أنقـذت مجموعـة مـن الناشـطين العراقييـن فـي مجـال الدفـاع عـن حقـوق الحيوانـات وحمايتهـم ّدبـا ّ
بنيـا كان محتجـزًا ّفـي أحـد المنـازل ،قبـل أن تطلقـه فـي
ّ
ّ
البريـة فـي جبـل كاره فـي شـمال شـرق مدينـة دهوك .وفور انتشـار صـور الحـدث ،راح رواد مواقع التواصـل االجتماعي يثمنـون الخطوة من خلال التعليق على
اللقطـات وإعـادة مشـاركتها( .صفيـن حامد ـــ أ ف ب)

مروان طحطح :بيروت باألسود واألبيض

اللغة الغرافيكية:
نقاش في «سرسق»

ندوة األونيسكو:
ال للتطبيع!

يحتضن «متحف سرسق»
(األشرفية) ،غدًا األربعاء حلقة
نقاش باإلنكليزية بعنوان
City Walls and Sites of
( Protestجدران املدينة ومواقع
االحتجاج) ،تعكس الطبيعة
ّ
املتغيرة للغات الغرافيكية التي
ّ
تعبر عن التعليق على األوضاع
االجتماعية والسياسية في
بيروت ما بعد الحرب ،ال ّ
سيما
على صعيد رسم وتوسيم
الثقافة .يجري هذا النشاط
بالتزامن مع معرض «بيار
صادق يحاكي التاريخ»،
بمشاركة الفنان البصري
واملصمم الغرافيكي حاتم
إمام ،واملغني وكاتب األغاني
ّ
واملصمم الغرافيكي حامد سنو،
واملصممة والرسامة والفنانة
جنى طرابلسي ،على أن تديره
ّ
والقيمة رشا سلطي.
الكاتبة

في سياق املبادرات الثقافية
املعارضة للتطبيع مع العدو
الصهيوني ،تدعو عمدة الثقافة
والفنون الجميلة في «الحزب
السوري القومي االجتماعي»،
يوم الجمعة املقبل إلى حضور
ندوة بعنوان «مقاومة التطبيع»
في «قصر األونيسكو» في
بيروت .تشارك في هذا املوعد
مجموعة من الشخصيات من
لبنان وفلسطني ،وهم :رئيس
«املجلس الوطني لإلعالم»
عبد الهادي محفوظ ،وبالل
اللقيس (حزب الله) ،وفيرا
يمني ّ
(تيار املردة) ،ومسؤول
«الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني في لبنان» مروان
عبد العال (الصورة) ،وزهير
ّ
فياض (الحزب السوري القومي
االجتماعي).

غدًا األربعاء ـ  19:00ـ «متحف
سرسق» (األشرفية ـ بيروت).
الدخول مجاني .لالستعالم:
01/202001

ندوة «مقاومة التطبيع» :الجمعة
 9آذار (مارس) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «قصر األونيسكو»
السادسة
(القاعة الجانبية ـ بيروت).
لالستعالم01/850013 :

« Black & White Cityمدينة أين» ،هو
عنوان املعرض الفوتوغرافي املنفرد
الجديد للزميل مروان طحطح ،الذي
انطلق أخيرًا في حانة «دو براغ» في
الحمرا ،حيث يفتح أبوابه للجمهور
حتى ّ
األول من نيسان (أبريل)  .2018أما
االفتتاح الرسمي ،فسيكون في  18آذار
(مارس) الحالي ،بني الخامسة والسابعة
ً
مساء ،بحضور طحطح الذي انطلق
ّ
مشواره املهني قبل  15عامًا .إنه املعرض
املنفرد الثالث لطحطح بعد Out of Focus
(عام  )2011و( Food for the Thoughtعام
 2015ـ ضمن منتدى «تصنيع املواد
الغذائية :ممارسات الطبخ والسياسات
ّ
الغذائية في العالم العربي» الذي نظمه
«املعهد األملاني لألبحاث الشرقية»
ّ
إنه المعرض المنفرد الثالث لطحطح (حسن شعبان)

بالتعاون مع معهد «غوته» في بيروت)،
ويضم  15صورة باألسود واألبيض،
ّ
ُ
التقطت بني عام  2016وبداية  ،2018تمثل
نظرة صاحبها ملدينة بيروت اليوم على
الصعيد االجتماعي والعمراني والناس.
سبق ملروان أن ّ
صور العاصمة اللبنانية
ّ
مرارًا ،لكنه اختار تسليط الضوء اليوم
ّ
ّ
تتغير
على هذه الفترة ،إذ أنه «بقدر ما
ّ
املدينة نحو األسوأ ،بقدر ما تشدني إلى
تصويرها» ،وفق ما يوضح لـ «األخبار».
معرض « Black & White Cityمدينة أين»:
حتى  1نيسان ـ من الساعة العاشرة صباحًا
حتى الثانية بعد منتصف الليل ـ حانة «دو
براغ» (شارع مقدسي ـ الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/163303 :

«حانة» علي ّنصار
تنتقل إلى الوردية
يقصد الكاتب اللبناني علي
ّ
نصار ( 1967ـ الصورة) ،يوم
ّ
الثالثاء املقبل «دار املصور»
ّ
سيقدم قراءات من أحدث
حيث
رواياته «سيرة مسلم في حانة
آرتني» الصادرة في  2017عن
«دار النهضة العربية» ،على
أن يليها نقاش سيخوضه مع
الحاضرين .جاء هذا اإلصدار
بعد رواية «كل َ ما يعرفه بائع
الكعك» ،وديوان ْي «إشكال»
و«وهم إضافي» ،وبعبارة
«أهرب إلى عاملني افتراضيني
بالكامل :يوتوبيا االيروتيك
ويوتوبيا الدين» يختصر
ّ
نصار ما يريد قوله .البطل في
رحلة إدمان ،تبدأ من األشخاص
واألماكن وال تنتهي باألفكار
واملتع واألوهام التي تخرجه
من جفاف الواقع وصعوبة
الحياة.
الثالثاء  13آذار (مارس) الحالي
ّ
املصور» (الوردية
ـ  20:00ـ «دار
ـ الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/373347

